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дие од 2008 година (нула-царинска 
стапка во рамки на квоти)..................... 144

2232. Листа на земјоделски производи со 
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 Совет за радиодифузија на 

Република Македонија 

  262. Одлука за одземање на дозволата за вр-
шење на радиодифузна дејност на Трго-
вското радиодифузно друштво “ТВ 
Тоска” ДОО, Скопје................................. 156

  263. Одлука за одземање на дозволата за 
вршење на радиодифузна дејност на 
Трговското радиодифузно друштво 
“Монако  - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, 
Куманово................................................ 157

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2212. 
Врз основа на член 55 став (3) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21.12.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГ-
ЛЕД НА РУДАРСКИ ОБЈЕКТИ И ВИСИНАТА НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ 

ПРЕГЛЕД 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува начинот на вршење 

на технички преглед на рударски објекти и висината на 
трошоците за вршење на технички преглед. 

 
Член 2 

Технички преглед се врши на рударски објекти кои 
се изведени според техничката документација, главни-
от или дополнителниот рударски проект, а по барање 
на концесионерот.  

Член 3 
Технички преглед се врши на следните рударски 

објекти: 
- ходници (транспортни, вентилациони, за одводну-

вање, ходници за движење на вработени), сервисна 
рампа, откопна рампа, извозно окно, вентилационо ок-
но, нископи, ускопи и други рударски објекти за под-
земна експлоатација; 

- пристапни патишта, начин на одводнување, шири-
на на бермата, одлагалиште за јаловински материјал и 
други рударски објекти кои се во функција на повр-
шинската експлоатација и 

- експлоатациони дупнатини, експлоатациони буна-
ри, каптажи за вода.  

Член 4 
Техничкиот преглед на рударските објекти се со-

стои од преглед на проектната техничка документација 
и преглед на изведените рударски објекти. 

 
Член 5 

Прегледот на проектната документација се состои 
од увид во: 

- проектната документација и оценка на степенот на 
нејзиното изготвување и 

- оценка на усогласеност на проектната документа-
ција со Законот за минерални суровини.  

Член 6 
Прегледот на изведените рударски објекти се со-

стои од увид во: 
- техничката исправност на рударскиот објект; 
- ревидираната проектна документација за изведу-

вање на рударскиот објект; 
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  264. Одлука за одземање на дозволата за 

вршење на радиодифузна дејност на 
Трговското радиодифузно друштво 
“Аљбана” ДООЕЛ, Куманово.............. 157

 Агенција за вработување на 
Република Македонија 

  265. Правилник за техничките и органи-
зациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на личните податоци 
и другите податоци со кои располага 
и ги обработува Агенцијата за врабо-
тување на Република Македонија........ 158

 Огласен дел........................................... 1-32
 

- документите за исполнувањето на условите на глав-
ниот изведувач и со изведувачот на рударскиот објект; 

- одобрението за градба од надлежниот орган до-
колку е потребно; 

- гаранцијата за изведените рударски објекти; и 
- документите на изведувачот и техничкиот надзор 

при изведувањето на рударските објекти. 
 

Член 7 
Технички преглед на рударски објекти се врши од стра-

на на Комисија формирана од министерот за економија. 
Комисијата од став 1 на овој член брои пет члена од 

кои претседател, четири експерти од соодветната об-
ласт и технички секретар, при што истата е променлива 
и е во зависност од рударскиот објект за кој треба да се 
врши техничкиот преглед. 

 
Член 8 

Од извршениот технички преглед на рударските об-
јекти Комисијата на лице место изготвува записник, а 
кој содржи податоци за: 

- концесионерот (сопственик) на рударските објекти; 
- изведувачот на рударските објекти; 
- надзорот при изведувањето на рударските објекти; 
- изведените рударски објекти според техничката 

документација; 
- раководителот на изведбата на рударските објекти; 
- техничката контрола на техничката рударска до-

кументација; 
- издадените дозволи / одобренија по техничката 

документација и рударски објекти; 
- пресметковната вредност на изведените рударски 

објекти; 
- квалитетот на извршените работи и 
- забелешки.  

Член 9 
Висината на трошоците за извршен технички прег-

лед е во зависност од сложеноста на работите при вр-
шењето на истиот и изнесува:  

- 100.000,00 денари за целосен технички преглед на 
рударски објекти за подземна експлоатација; 

- 20.000,00 денари за поединечен технички преглед 
на рударски објекти, ускопи, нископи, окна и слично; 

- 50.000,00 денари за технички преглед на рударски 
објекти за површинска експлоатација; 

- 20.000,00 денари за технички преглед на експлоата-
циони бунари/дупнатини и други неспомнати објекти.  

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 19-7706/1              Заменик на претседателот 

21 декември 2007 година       на Владата на Република 
             Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2213. 
Врз основа на член 18, став (2) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 136/07) и член 36, став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.12.2007 година, донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИДОВИТЕ НА АКТИВНОСТИ НА ГРАДЕЊЕ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ 

НАБАВКИ НА РАБОТИ  
Член 1 

Со оваа уредба се пропишуваат видовите на активности на градење кои се предмет на договорите за јавни на-
бавки на работи.  

Член 2 
Видовите на активности на градење кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи се пропи-

шани во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба.  
Член 3 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  
    Бр. 19-8317/1                                   Претседател на Владата 

26 декември 2007 година                            на Република Македонија, 
             Скопје                                 м-р Никола Груевски, с.р. 
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2214. 
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 
и 115/07) и член 31 од Законот за надворешни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ВАЛЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Кралството Шпанија, со седиште во Валенција. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
   Бр. 19-7691/1                    Претседател на Владата 

21 декември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2215. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 
и 115/07) и член 31 од Законот за надворешни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 21.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО 
ШПАНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРЦЕЛОНА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Кралството Шпанија, со седиште во Барцелона. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
   Бр. 19-7692/1                    Претседател на Владата 

21 декември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2216. 

Врз основа на член 48 од Законот за концесии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 
и 24/03) и член 21 од Законот за рибарството („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 62/93), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.12.2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ – КОНЦЕСИЈА 

НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО  
ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 

 
1. Се одзема концесијата на рибниот фонд од рибо-

ловното подрачје Дојранско Езеро доделена на ДПТУ 
„НОТА ДТХ“ ДООЕЛ – Нов Дојран доделена со Одлу-
ка на Владата на Република Македонија бр. 19-3572 од 
6 октомври 2005 година. 

2. Концесија на рибниот фонд од риболовното по-
драчје – Дојранско Езеро се одзема поради неспроведу-
вање на мерките предвидени со петогодишниот план и 
годишната програма за унапредување, заштита и кори-
стење на рибниот фонд. Во име на Владата на Република 
Македонија, Договорот за давање на користење – конце-
сија на рибниот фонд од риболовното подрачје Дојран-
ско Езеро бр. 08-11187/1 од 24.10.2005 година склучен 
меѓу ДПТУ „НОТА ДТХ“ ДООЕЛ – Нов Дојран и 
Владата на Република Македонија, ќе го раскине мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

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

 
   Бр. 19-7878/1               Претседател на Владата 

26 декември 2007 година      на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2217. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за државната 
статистика („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 54/97 и 21/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОМЕНКЛАТУРА НА ТЕРИ-
ТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТАТИСТИКА – НТЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува Номенклатурата  на те-
риторијалните единици за статистика - НТЕС (во пона-
тамошниот текст: НТЕС) заснована на територијалната 
организација на локалната самоуправа во Република 
Македонија и на класификација на Европската унија 
Nomenclature of Territorial Units for Statistics – NUTS. 

 Номенклатурата на територијалните единици за 
статистика – НТЕС од став 1 на овој член е составен 
дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

НТЕС обезбедува единствена и унифицирана по-
делба на територијалните единици на регионално и на 
локално ниво. 

НТЕС е основа за прибирање, обработка и публику-
вање на регионална статистика  и се користи  за плани-
рање и водење на регионалната политика во Република 
Македонија. 

 
Член 3 

Номенклатурата на територијалните единици за 
статистика - НТЕС се состои од 5 нивоа. 

- НТЕС ниво 0 е Република Македонија. 
- НТЕС ниво 1 е целата територија на Република 

Македонија како административна единица. 
- НТЕС ниво 2 е целата територија на Република 

Македонија како административна единица. 
- НТЕС ниво 3  се состои од 8 неадминистративни 

единици – статистички региони кои се настанати со 
групирање на општините како административни еди-
ници од понизок ред. 

- НТЕС ниво 4 се состои од 84 општини како адми-
нистративни единици. 

- НТЕС ниво 5 се состои од 1776 населени места 
како административни единици. 



Стр. 8 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за утврдување на Но-
менклатурата на територијалните единици за статисти-
ка – НУТС бр. 23-2541/1 („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 31/01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 19-7957/1                   Претседател на Владата 

26 декември 2007 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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2218. 
Врз основа на член 34, став 2 од Законот за трговија 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 16/04, 
128/06 и 63/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ   
НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

 
Член 1 

Стоките што се извезуваат, односно увезуваат се 
распоредуваат на следниве форми: 

- слободен извоз; 
- извоз врз основа на дозвола, одобрение, соглас-

ност, решение односно потврда; 
- слободен увоз и 
- увоз врз основа на дозвола, одобрение согласност, 

решение односно потврда. 
Стоките од став 1, алинеја 2 и 4, на овој член се ут-

врдени во списокот на стоките дадени во Прилог бр. 1, 
кој е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Стоките од член 1 став 2 на оваа одлука се означени 
со кратенката “Д” и со следните броеви: 

1 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е пот-
ребно одобрение, односно дозвола што ја издава Ми-
нистерството за здравство или Министерството за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезу-
ваат за потребите на ветеринарната служба, за заштита 
на растенијата или како семенски материјал како и 
други земјоделски производи. 

Опојните дроги, психотропните супстанции и пре-
курзорите за кои дозволи издава Министерството за 
здравство се наведени во списокот на опојни дроги и 
психотропни супстанции и прекурзори кој е составен 
дел на оваа одлука (Прилог бр.2 и 7); 

2 - се означени стоките за чиј увоз е потребно 
решение за упис во регистерот на Бирото за метрологи-
ја дека ги исполнуваат метролошките и другите услови 
пропишани со закон.  

3 - се означени стоките за чиј увоз е потребна пот-
врда за извршен преглед и евидентирање на пропратна 
техничка документација на производот што се увезува 
од Институтот за стандардизација на Република Маке-
донија. Потврдата е потребна само при увоз на готови 
производи и на производи што не се употребувани; 

4 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е пот-
ребна дозвола од Министерството за животната среди-
на и просторно планирање, наведени во Прилог бр. 3, 
4, 5, 6 и 7 кои се составен дел на оваа одлука;  

5 - се означени стоките чиј извоз и увоз е забранет;  
6 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е 

потребна дозвола од Народната Банка; 

7 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е пот-
ребна дозвола од Министерството за внатрешни работи 
или дозвола од Министерството за одбрана наведени и 
во Заедничката воена листа на Европската унија При-
лог бр. 7. 

8 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е пот-
ребна согласност или дозвола од Министерството за 
економија; 

9 - се означени стоките за чиј извоз или увоз е пот-
ребна дозвола од Министерството за култура-Управа за 
заштита на културно наследство; 

Царинскиот орган при царинењето на стоките што 
се наведени во списокот на опојни дроги, психотропни 
супстанции, прекурзори и материи што ја оштетуваат 
озонската обвивка, контролира дали царинењето на тие 
стоки се врши преку Царинарницата која е наведена во 
дозволата. 

 
Член 3 

Барање за добивање на дозвола, одобрение, соглас-
ност, решение односно потврда, од член 1 на оваа од-
лука поднесува увозникот или извозникот на стоките 
пред органите на управата наведени во член 2 од оваа 
одлука со следниве податоци: 

1) назив и даночен број на правното лице; 
2) тарифна ознака на десетцифрено ниво; 
3) наименување на стоката според царинската 

номенклатура; 
4) трговско име на стоката; 
5) количина на стоката за која се поднесува барање, 

изразено во единечна мерка; 
6) назив и адреса на странскиот извозник, односно 

увозник; 
7) рок во кој ќе се изврши увозот, односно извозот; 
8) изјава за намена за употреба на увезената стока и 
9) други податоци, пропишани со посебни прописи. 
 

Член 4 
При спроведувањето на оваа одлука се применуваат 

одредбите на Законот за царинска тарифа и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за распоредување на сто-
ките на форми на извоз и увоз (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 138/2006). 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.01.2008 година. 

 
   Бр. 19-8395/1               Претседател на Владата 

26 декември 2007 година      на Република Македонија, 
         Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 
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28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 61 

 
 
 



Стр. 62 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 109 

 
 
 
 
 



Стр. 110 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 130 - Бр. 158 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 декември 2007 
 

2219. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА  

1. Се донесува Енергетскиот биланс на Република 
Македонија за 2008 година. 

2. Составен дел на оваа одлука е Енергетскиот би-
ланс на Република Македонија за 2008 година. 

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

   Бр. 19-8044/1                Претседател на Владата 
26 декември 2007 година       на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

 
ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА 2008 ГОДИНА  

Согласно член 16 од Законот за енергетика (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 63/2006), по-
требите од енергија и од одделни видови енергија во 
Републиката и можностите за нивно задоволување со 
производство и од увоз се утврдуваат со Енергетски 
биланс на Републиката. 

Енергетскиот биланс на Република Македонија го 
изготвува Министерството за економија, а го донесува 
Владата на Република Македонија, по претходно мис-
лење од Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија. 

Со Енергетскиот биланс за 2008 година се утврду-
ваат потребите од сите видови енергија и можности за 
нивно задоволување за одвивање на стопанскиот и јав-
ниот живот во Републиката. 

Оценките за потребите на поедини видови на енер-
гија се засновани на остварувањата во 2007 година, на 
искажаните потреби од поедини видови енергенти од 
страна на поголемите потрошувачи, производителите и 
снабдувачите на енергија во Републиката за 2008 годи-
на, како и извршените усогласувања на податоците со 
учесниците во Енергетскиот биланс. 

Енергетскиот биланс на Републиката е годишен 
плански документ со кој се дефинираат потребите од 
енергија и можностите за нивно обезбедување. 

 
ОСНОВНИ ПРЕТПОСТАВКИ И КАРАКТЕРИ-

СТИКИ НА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС  
Врз основа на подлогите за изготвување на Енергетскиот 

биланс на Република Македонија за 2008 година, бруто 
потрошувачката на енергија во 2008 година се оценува дека 
ќе изнесува 131.640 ТЈ и ќе биде повисока за 8,73 % од оства-
рената во 2007 година. Ваквото зголемување на вкупните 
потреби од енергија е резултат на зголемените потреби од 
сите видови енергија, а посебно од природниот гас кај Топ-
лификација, електрична енергија и јагленот кај „Скопски 
легури”, „Фенииндустри”-Кавадарци и „Силмак”-Јегуновце, 
како и на рестартирање на некои индустриски капацитети 
кои во технолошкиот процес користат различни видови на 
јаглени.  

Зголемувањето на потребите од електрична енергија од 
околу 16,75 % воглавно се должи на планираното комплет-
но рестартирање на своите производни капацитети на 
„Скопски легури”, комплетно ангажирање на технолошки-
те линии од страна на „Фенииндустри”, “Силмак”-Јегунов-
це и соодветно зголемување на потребите и на директните 
потрошувачи и потребите на домаќинствата.  

Бруто потрошувачката на јаглен во 2008 година е 
планирана да изнесува околу 7.444.688 тони, што е за 
5,11 % повеќе од нивото на остварувањето во 2007 го-
дина. Ваквото зголемување на потребите од различни 

видови на јаглен се должи  пред се на воведување на 
нови технолошки линии од страна на директните по-
трошувачи, како и зголемување на производството.  

Планираната потрошувачката на кокс во 2008 годи-
на се планира да изнесува 95,46 илјади тони што е на 
исто ниво од остварувањето во 2007 година.  

Планираната потрошувачка на нафтени деривати во 
2008 година е помала  во однос на остварената потро-
шувачка во 2007 година затоа што во текот на 2007 го-
дина работеше ТЕЦ Неготино кој во 2008 година не е 
билансиран. Доколку  во 2008 година работи ТЕЦ Не-
готино потребно ќе биде да се обезбедат дополнителни 
количини на мазут.  

Се оценува дека во 2008 година потрошувачката на 
природниот гас ќе  биде зголемена за 45 % во однос на ос-
тварената потрошувачка во 2007 година. Ваквото зголе-
мување се должи на најавените зголемени потреби на 
природен гас искажани од страна на Топлификација АД-
Скопје имајќи предвид дека истиот од 01.01.2008 година 
на пазарот се јавува како квалификуван потрошувач. 

Планираната потрошувачка на огревно дрво за 2008 
година ќе биде за 7,69 % поголема од остварената по-
трошувачка за 2007 година, заради се почеста употреба 
на огревното дрво во домаќинствата. 

Во делот за обезбедување на потребите од енергија, 
производството на енергија е планирано врз основа на 
расположивите технички капацитети за производство, 
технолошките можности за преработка на енергија, ка-
ко и можностите за увоз. 

Производството на хидроелектраните и термоеле-
ктраните е планирано врз основа на планирањата и ос-
тварувањата во последните неколку години, очекувана-
та хидрологија и можностите за ангажирање на термое-
лектраните. Во рамките на предвидените количини на 
електрична енергија од термоелектраните земени се во 
предвид и периодите на неработење на термоелектра-
ните поради планираните годишни редовни ремонти на 
истите во 2008 година. Во 2008 година се предвидува 
ремонтните активности во РЕК Битола да се реализира-
ат во времетраење од 166 дена и во ТЕ Осломеј за вре-
метраење од 60 дена (Табела 3). Едновремено за задо-
волување на потребите од електрична енергија се пла-
нира и увоз на електрична енергија  или евентуално ан-
гажирање на ТЕЦ Неготино доколку е тоа економски и 
технички оправдано, при што за одбележување е дека 
увозот на електрична енергија во регионот е ограничен 
и заради недоволните преносни капацитети и врвните 
оптоварувања кои ќе егзистираат.  

Производството на јаглен во рудниците за јаглен во 
Републиката “Суводол”, “Осломеј”, “Дримкол Лигнит” 
и “Брик Берово” е усогласено со расположивите руд-
нички капацитети, остварувањата во претходната годи-
на, расположивоста на експлоатабилните резерви на 
јаглен, производството на електрична енергија во тер-
моелектраните и потребите на потрошувачката на ин-
дустриските потрошувачи и широката потрошувачка.  

Обезбедувањето на потребите од нафтени деривати 
ќе се врши со производство во Рафинеријата за нафта 
ОКТА и од увоз.  

Производството на геотермална енергија е дефини-
рано согласно расположивите капацитети и потребите 
на потрошувачите во 2008 година, во регионите каде 
што се користи. 

Согласно вака оценетите расположиви извори во 
Републиката и можностите за увоз, во задоволувањето на 
потребите од бруто потрошувачката на енергија во 2008 
година, учеството на сопственото производство на енергија 
се оценува дека ќе изнесува  51,53 %, а увозот  48,47  %. 

Во билансот исто така е дадена и оценка за потреб-
ни девизни средства за реализација на делот од билан-
сот кој се однесува на увозната енергија. Според извр-
шената анализа, за увоз на планираните количнни по-
одделни видови енергија потребни се вкупно околу 
762.937.813  евра. 

Конкретни показатели за планираната потрошувач-
ка, производство, увоз и извоз на вкупната енергија и 
поодделно за сите видови енергија се прикажани во та-
белите кои се составен дел на овој Биланс.   
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2220. 
Врз основа на член 56, став (4) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 
85/03, 40/04, 113/05 и 29/07), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ОД 
ПРИДОНЕСИ ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИ-
ЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕН-
ЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД 
ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ ЗА 2008 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

висината на месечниот надомест од придонеси што 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување го наплатува од друштвата за 
управување со пензиски фондови за 2008 година, бр. 
02-1901/4 од 29.11.2007 година, донесена од Управниот 
одбор на Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување, на седницата одржа-
на на 29.11.2007 година. 

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

 
   Бр. 19-8055/1                  Претседател на Владата 

26 декември 2007 година      на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2221. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 
115/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 26.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖ-
БЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ  

НА ИЗНОСОТ НА СМЕТКАТА 
 
1. Во Одлуката за определување на правото на ко-

ристење на службен мобилен телефон и за ограничува-
ње на износот на сметката („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 15/03 и 121/06), точката 3 се ме-
нува и гласи: 

„- По исклучок од точките 2 и 4 на оваа одлука, се 
признаваат поголеми износи на сметки на мобилни те-
лефони ако корисникот на службениот мобилен теле-
фон е во странство, има повици од странство или има 
зголемен обем на службени разговори. 

Надоместувањето на поголемиот износ на секоја 
месечна сметка на службениот мобилен телефон се 
одобрува од страна на функционерот кој раководи со 
органот“. 

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

 
   Бр. 19-8317/1               Претседател на Владата 

26 декември 2007 година      на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

2222. 
Врз основа на член 20 од Законот за поттикнување 

на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗА-
ДАЧИТЕ НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО 2007 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се одобрува Програмата за изме-

нување на Програмата за реализација на задачите на 
Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 
2007 година, донесена од Бирото за стопански недовол-
но развиените подрачја под бр. 01-37/4 од 29.11.2007 
година. 

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

 
 Бр. 19-7804/1                     Претседател на Владата 

26 декември 2007 година      на Република Македонија,  
      Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2223. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот корисник, Националната установа 
“Музеј на современа уметност“ - Скопје, му престанува 
користењето на дел од недвижната ствар - објект еви-
дентиран во Имотен лист бр. 9201, којшто се наоѓа на 
катастарска парцела бр. 5541, катастарска Општина 
Центар 1, со површина од 141 м2 (поранешна столарска 
работилница и придружна просторија) на адреса: “Са-
моилова“ бб - Скопје, имот сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надоместок на Управата за за-
штита на културното наследство - Скопје, за отворање 
на Регионален Центар на УНЕСКО за дигитализација 
на културното наследство. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишано 
во член 1 и 2 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досе-
гашниот корисник Националната установа - “Музеј на 
современата уметност“ - Скопје и новиот корисник 
Управата за заштита на културното наследство-Скопје. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-7910/1                    Претседател на Владата 

26 декември 2007 година       на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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2224. 
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 и 115/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26.12.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 
ПРИФАЌАЊЕ НА СТАРЕШИНИТЕ НА ЈНА, ВОЕ-
НИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА  
СЛУЖБА ВО ЈНА ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

прифаќање на старешините на ЈНА, воените службени-
ци и граѓанските лица на служба во ЈНА од страна на 
Република Македонија бр. 23-241/1 од 25.01.1992 годи-
на објавена во („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 3/92). 

 
Член 2 

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

 
          Бр. 19-8426/1                   Претседател на Владата 
26 декември 2007 година       на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2225. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.12.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА - “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ“  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се 
издава на Трговското друштво за приредување игри на 
среќа МОЗЗАРТ СПОРТС БЕТС ДОО Скопје, за време 
од 3 години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Цветан Ди-
мов“ бр. 155 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по средниот курс на Народна банка на Ре-
публика Македонија што се применува на денот на 
уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа Лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-7960/1               Претседател на Владата  

26 декември 2007 година      на Република Македонија, 
            Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2226. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.12.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА - ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се 
издава на Друштвото за промет и услуги Бет-Про Вил 
Хил ДОО Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на бул. „Партизански 
Ореди“ бр. 93 во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 19-7961/1                Претседател на Владата 

26 декември 2007 година      на Република Македонија, 
            Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 
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2227. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.12.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА - ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се 
издава на Трговското друштво за приредување на игри 
на среќа “Моззарт Спортс Бетс“ ДОО Скопје, за време 
од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на бул. „Партизански 
Ореди“ бр. 19, локал 11 во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-7962/1                Претседател на Владата 

26 декември 2007 година       на Република Македонија, 
            Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2228. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.12.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА - “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ“  
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ се 
издава на Друштвото за трговија и услуги ФОТОН ФЕ-
ЛИКС ДООЕЛ Скопје, за време од 3 години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на бул. „ЈНА“ бр. 56 
во Скопје. 

3. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, кои 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеи 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

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

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа Лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-7963/1                Претседател на Владата 

26 декември 2007 година       на Република Македонија, 
            Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2229. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 26.12.2007 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БРОЈ 19-4233/1 ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
“ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИ-
РЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО 
АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА БУЛ. “ПАРТИ-
ЗАНСКИ ОДРЕДИ“ БР. 21, ЛОКАЛ 1, 2 И 4 ВО СКОПЈЕ  

 
1. Во Лиценца под број 19-4233/1 од 29.11.2005 годи-

на издадена на Друштвото за трговија и услуги “ФЛА-
МИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бројот 
“17“ се заменува со бројот “14“, а зборовите: “електрон-
ски рулет“ се заменуваат со зборовите: “автомат за игри 
на среќа“ на која истовремено можат да учествуваат по-
веќе играчи. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-7964/1                 Претседател на Владата 

26 декември 2007 година       на Република Македонија, 
            Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 
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2230. 
Врз основа на член 109 став 4 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/86, 
17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.12.2007 година, 
донесе 
 

Т А Р И Ф Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
(1) Во Тарифникот за висината на надоместокот за 

користење на податоците од премерот и катастарот  на 
недвижностите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 122/07), во членот 6, по точката 1 се додава 
нова точка 2., која гласи: 

 
„2. за увид по електронски пат од 1 
(еден) пристап во податоци за ностите-
ли на права, за катастарска парцела, за 
згради и посебни делови од згради и за 
товари, прибележувања и ограничувања 

 

- кога се бара од еден (еден) до 20 
(дваесет) пристапи одеднаш: 

    
70 денари 

- кога се бара од 21 (дваесет и еден) до 
100 (сто) пристапа одеднаш: 

  
60 денари 

- кога се бараат повеќе од 101 (сто и 
еден) пристап одеднаш: 

 
  50 денари.“

 
(2) Точките 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 3, 4, 5, 6 и 7. 
 

Член 2 
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 01 јануари 
2008 година. 

 
   Бр. 19-8029/1                    Претседател на Владата 

27 декември 2007 година       на Република Македонија, 
       Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

И С П Р А В К И 
 
По извршената споредба со изворниот текст на 

Уредбата за висината на закупнината на државно гра-
дежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен 
закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината 
на долготрајниот и времениот закуп, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 155/07, напра-
вена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
НА ДРЖАВНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ Е ПРЕД-
МЕТ НА ДОЛГОТРАЕН И ВРЕМЕН ЗАКУП, НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НАПЛАТА НА ЗАКУПНИ-
НАТА НА ДОЛГОТРАЈНИОТ И ВРЕМЕНИОТ ЗАКУП 

 
Во членот 5 од Уредбата за висината на закупнина-

та на државно градежно земјиште кое е предмет на 
долготраен и времен закуп, начинот и постапката за 
наплата на закупнината на долготрајниот и времениот 
закуп, зборовите: „приходна сметка 733111“ се замену-
ваат со зборовите: „приходно конто 733131“. 

 
   Бр. 19-7364/2  

26 декември 2007 година         Од Владата на Република        
             Скопје                                      Македонија 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАП-
КАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕ, ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП 
И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕ-
ТО ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

Во Уредбата за изменување и дополнување на Уред-
бата за начинот и постапката за отуѓување, давањето под 
закуп и висината на посебните трошоци на постапките 
за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното зем-
јиште сопственост на Република Македонија, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
155/07, направена е техничка грешка во дел од табелар-
ниот Прилог, наместо објавениот табеларен Прилог на 
страница 5, треба да стои следниот табеларен Прилог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Во останатиот дел табеларниот Прилог на Уредбата 

останува непроменет. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
2231. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на 
тарифни квоти (“Службен весник на Република Македонија” бр.101/2007), Министерството за економија ги 
објавува листите на стоки за прво полугодие од 2008 година, за кои ќе се користи принципот на распределба 
“прв дојден, прв корисник” (first come, first served)  и тоа 

 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 

(НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 145 

 

2232. 
Л И С Т А 

 НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД  ЗАЕДНИЦАТА  ЗА  УВОЗ  
 ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 

(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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2233. 
Л И С Т А 

НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА 
ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 

(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 

2234. 
Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА (НУЛА- ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 
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2235. 
Л И С Т А 

НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ  СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 

(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ) 

2236. 
Л И С Т А 

НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ВО ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА  

ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 

2237. 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 
 КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008ГОДИНА 
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2238. 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
 КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008ГОДИНА 
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2239. 
Л И С Т А 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА  
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА 

 ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 
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2240. 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ 
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 
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2241. 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД  УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ 
 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 
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2242. 
Л И С Т А 

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ  ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА  
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2244. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 181, а во врска 

со член 177 и 179 од Законот за воздухопловство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.14/06 
и 24/07), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛО-
ВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА 
АЕРОДРОМИ, ЛЕТАЛИШТА, ТЕРЕНИ И НА ДАВА-
ЊЕТО НА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ, И ПОСЕБНИ-
ТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА 
ЛИЦЕТО ЗА ДА ВРШИ ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот, прави-
лата и посебните услови за вршење на инспекциски над-
зор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на 
аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги 
исполнува лицето за да врши инспекциски работи. 

 
Член 2 

Инспекциски надзор на примената на прописите 
кои се однесуваат на аеродроми, леталишта и терени го 
врши овластен воздухопловен инспектор за аеродроми. 

Инспекциски надзор на примената на прописите 
кои се однесуваат на давањето на аеродромски услуги 
го врши овластен воздухопловен инспектор за аеро-
дромски услуги. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- “Воздухопловен инспектор” е лице кое е опреде-
лено според критериумите определени од  надлежниот 
државен орган, кое на тој начин е овластено да врши 
една или повеќе работи за контрола и надзор на актив-
ностите; 

- “Инспекција” е испитување на спроведувањето 
на еден или повеќе аспекти на  мерките и процедурите 
со цел да се утврди колку ефективно тие се вршат; 

- “Инспекциски надзор” е постапка која се оства-
рува со непосреден увид во законитоста на работењето 
и постапките на лицата кои подлежат на инспекциски 
надзор; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- “Инспекциски работи” се работи кои ги врши 

инспекторот; 
- “Корективна мерка” е мерка за елиминирање на 

причината за откриеното отстапување или друга неса-
кана ситуација; 

- “План за инспекција” е акт со кој се утврдува 
динамиката и бројот на инспекциски надзори. 

 
Начин и правила на вршење инспекциски надзор 

на аеродром, леталиште и терен и инспекциски над-
зор на  давањето на аеродромски услуги 

 
Член 4 

Инспекцискиот надзор може да се врши на два на-
чина: 

- Преглед за регулирање на безбедноста и 
- Надзор на безбедноста.  

 
Член 5 

Преглед за регулирање на безбедноста се врши 
со/по листа за проверка за одредена инспекциска об-
ласт (аеродром, леталиште, терен или аеродромски ус-
луги). 

Листата за проверка ја изработува самиот инспе-
ктор на начин кој ќе овозможи детална проверка на си-
те безбедносни аспекти на предметот на надзор.  

 
Член 6 

Надзор на безбедноста се врши со доставување на 
предходно изготвен прашалник за одредена инспекци-
ска област до аеродромскиот оператор или давателите 
на аеродромски услуги. 

Прашалникот го составува воздухопловниот инспе-
ктор во зависност од целта на инспекцијата и истиот го 
испраќа со пропратно писмо во кое се определува рокот 
во кој субјектите од став 1 на овој член се должни да го 
одговорат и да го достават назад до Агенцијата за цивил-
но воздухопловство (во понатамошен текст: Агенција). 

По враќањето на пополнетиот прашалник од страна 
на субјектите од став 1 на овој член, инспекторот врши 
надзор со цел потврдување на веродостојноста на пода-
тоците од прашалникот. 

 
Член 7 

Доколку инспекторот по извршениот инспекциски 
надзор констатира дека нема повреда на Законот за 
воздухопловство и другите прописи чие спроведување 
се надгледува, должен е да подготви извешај за наоди-
те за извршениот инспекциски надзор. 

2243. 
Л И С Т А 

НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ 
 ОД НОРВЕШКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИЕ ОД 2008 ГОДИНА 

 

       Бр. 10-10875/1  
27 декември 2007 година                                           Министер, 
             Скопје                          Вера Рафајловска, с.р. 
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Член 8 
Доколку инспекторот за време на извршување на 

инспекцискиот надзор утврди дека е повреден законот 
или другите прописи чие спроведување се надгледува, 
должен е да подготви записник и решение согласно За-
конот за воздухопловство со кое се наредува на стори-
телот на повредата во определен рок да преземе корек-
тивни мерки.  

На барање на лицето на кое му е наложено отстра-
нување на утврдените недостатоци и неправилностите, 
инспекторот може да го продолжи рокот за извршува-
ње на корективната мерка до 30 дена доколку со тоа не 
се загрозува безбедноста на аеродромот, леталиштето, 
теренот или безбедноста на давањето на аеродромски 
услуги. 

За продолжување на рокот за извршување на коре-
ктивната мерка, односно одбивање на барањето за про-
должување, инспекторот донесува заклучок, против кој 
не може да се поднесе жалба. 

 
Член 9 

Доколку инспекторот издал усна наредба или за-
брана, решението за таа наредба односно забрана е 
должен да го достави на лицето на кое тоа се однесува 
во рок од три дена од денот на нејзиното изрекување. 

 
Член 10 

Записникот односно извештајот се составува за вре-
ме на инспекцискиот надзор кај субјектот чија дејност 
е предмет на инспекција. 

Записникот го потпишува инспекторот и одговор-
ното лице на субјектот  кое е предмет на инспекциски 
надзор и било присутно за време на вршење на инспек-
цијата. 

По исклучок на став 1 од овој член, при сложените 
инспекции записникот или извештајот може да се со-
стави во службените простории на Агенцијата, нај-
доцна во рок од три дена од денот на завршената инс-
пекција. 

  
Член 11 

Забелешките на записникот од страна на субјектот 
на надзор се даваат при изработката на записникот или 
во рок од три дена од денот на приемот на записникот 
доколку записникот е составен во службените просто-
рии на Агенцијата. 

Забелешките на записникот, односно изјавата на 
одговорното лице, кое е предмет на инспекциски над-
зор, дека нема забелешки се внесуваат во записникот. 

Доколку одговорното лице на субјектот кое е пред-
мет на инспекциски надзор не даде  забелешки на за-
писникот во рокот предвиден со став 1 на овој член се 
смета дека нема забелешки на записникот. 

   
Член 12 

Покрај листите за проверка, односно прашалникот, 
инспекторот треба да поседува и друга соодветна опре-
ма во зависност од видот на инспекцискиот надзор. 

Инспекторот има пломба со конец и жиг за пломба-
та со ознака (шифра) на инспекторот: 

- ,,AP” за областа аеродроми, леталишта или терени и 
- “APS” за областа аеродромски услуги. 
 

Член 13 
Инспекцискиот надзор се врши согласно упатство 

за вршење на надзор изготвенo од Агенцијата. 
Евиденција, анализа и чување на податоците и до-

казите од инспекцискиот надзор се води во Агенцијата. 
 

Член 14 
Инспекцискиот надзор може да биде редовен, во-

нреден и повторен. 

Член 15 
Редовниот инспекциски надзор се спроведува сог-

ласно одобрениот годишен и посебен план за работа на 
инспекцијата.Годишниот план за работа на инспекција-
та ги содржи активностите кои треба да се преземат на 
годишно ниво. 

Посебен план се изготвува за инспекциски надзори 
кои се посложени по обем, содржина и ангажираат по-
веќе инспектори (тимска инспекција).  

Годишниот и посебниот план на работа на инспек-
цијата се составен дел на годишната програма за рабо-
та на Агенцијата и содржат преглед на сите поединеч-
ни и тимски редовни инспекциски надзори планирани 
во одредена календарска година. 

 
Член 16 

Годишната програма за регулирање на безбедноста, 
како составен дел од годишната програма за работа на 
Агенцијата, се изработува со цел да: 

а) Ги опфати сите области на потенцијален проблем 
со безбедноста.  

б) Се фокусира на оние области кои се идентифику-
вани како резултат на следењето на изведбата на без-
бедноста, но не исклучиво на тие.  

в) Спроведе прегледи за да го опфати операторот на 
аеродромот и сите даватели на аеродромски услуги кои 
функционираат под негова одговорност; 

г) Спроведе научни прегледи, барем еднаш на секои 
две години, за да го проверат сообразувањето на опера-
торот на аеродромот и на сите даватели на аеродром-
ски услуги со применливите барања за регулирање на 
безбедноста во сите функционални значајни области;  

д) Го проследи спроведувањето на корективни мер-
ки наменети за несообразеноста утврдена со претход-
ните прегледи.  

 
Член 17 

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

ректорот на Агенцијата;  
- по поднесено барање или пријава (писмено или 

усно) до инспекцијата од страна на било кое правно 
или физичко лице; 

- во случај на несреќа или инцидент. 
 

Член 18 
Повторен инспекциски надзор се врши по изврше-

ниот редовен или вонреден инспекциски надзор со цел 
да се провери спроведувањето на корективните мерки.  

Повторен инспекциски 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 инс-
пекциски надзор. 

 
Член 19 

За извршениот инспекциски надзор, а со цел да се 
презентираат значајните информации за статусот на 
безбедноста на аеродром, леталиште, терен и на дава-
њето на аеродромски услуги Агенцијата изготвува го-
дишен извештај. 

 
Посебни услови кои треба да ги исполнува лице за 
да врши инспекциски работи на аеродром, летали-
ште и терен и инеспекциски работи на давањето на 

аеродромски услуги 
 

Член 20 
Работите на инспекцискиот надзор ги врши лице 

вработено во, или ангажирано од Агенцијата, кое ги 
исполнува условите согласно Законот за воздухоплов-
ство и посебните услови за именување и добивање ов-
ластување: 
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a) за инспектор за аеродроми, леталишта и терени -
,,Airport inspector”: 

- завршена висока стручна подготовка архитектон-
ски студии;   

б) инспектор за аеродромски услуги -  “Airport 
services inspector” 

- завршена висока стручна подготовка воздухоплов-
но сообраќајни студии или сродни студии;  

- активна или истечена дозвола/уверение за стручна 
оспособеност за вршење на работите за прифат и от-
према на воздухоплови, патници, багаж, пошта и стока. 

При ангажирање на лица приоритет имаат лицата 
кои се наоѓаат на Листата на воздухопловни стручњаци. 

 
Член 21 

Агенцијата обезбедува стручни обуки за усовршу-
вање и обновување на стекнатото знаење на своите 
инспектори за што се изготвува план за стручно оспо-
собување кој е дел од годишната програма за работа на 
Агенцијата. 

  
Член 22 

Операторот на аеродромот на овластените инспе-
ктори им издава дозвола за движење во безбедносно 
ограничената зона на воздухопловното пристаниште. 

 
Член 23 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 01-16279                                   Министер 

25 декември 2007 година           за транспорт и врски, 
        Скопје                     Миле Јанакиески, с.р. 

___________ 
 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

2245. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Видовиште - Оп-
штина Зрновци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Видовиште, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-14474/2    

28 декември 2007 година                  Директор, 
           Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
2246. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за пре-
мер, катастар и запишување на правата на недвижно-
стите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 
84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски рабо-
ти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Јамуларци - Оп-
штина Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Јамуларци, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-14496/1    

26 декември 2007 година                  Директор, 
            Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
2247. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Сопот - Општи-
на Кавадарци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Сопот, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-14497/1    

26 декември 2007 година                  Директор, 
           Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
2248. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Скандалци - Оп-
штина Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Скандалци, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-14498/1    

26 декември 2007 година                  Директор, 
           Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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2249. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Вранинци - Оп-
штина Кочани. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Вранинци, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-14539/1    

28 декември 2007 година                  Директор, 
           Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
_______________________________________________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

261. 
Врз основа на член 56 став (3) точка а) и став (4) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-
зиско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005 и 29/2007) и член 8 
став (1) точка з) од Статутот на Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пензиско осигурување, 
Управниот одбор на Агенцијата на седницата, одржана 
на 29 ноември 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ОД 
ПРИДОНЕСИ ШТО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИ-
ЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ ГО НАПЛАТУВА ОД ДРУШТВА-
ТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ   

ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на месечниот 

надомест за 2008 година, што Агенцијата за супервизи-
ја на капитално финансирано пензиско осигурување го 
наплатува од секое друштво за управување со пензиски 
фондови, пресметан како процент од вкупните придо-
неси уплатени во претходниот месец во пензискиот 
фонд со кој управува друштвото. 

  
Член 2 

Висината на месечниот надомест што Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување го наплатува од друштвата за управување со 
пензиски фондови, за 2008 година, изразен во процен-
ти изнесува 1%. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност 
од Владата на Република Македонија.  

 
   Бр. 02-1901/4                                 Претседател 

29 ноември 2007 година                  на Управниот одбор, 
       Скопје                                 Анета Димовска, с.р.                       

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

262. 
Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, 

став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на РМ” бр. 100/05, 19/07), а во соглас-
ност со  член 64 од истиот закон и Заклучокот на Сове-
тот бр.02-3671/3 од 19.12.2007 година, Советот за радио-
дифузија на Република Македонија на продолжението 
на 27-та седница одржано на 17.12.2007 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКОТО 
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО “ТВ ТОСКА” ДОО, 

СКОПЈЕ 
 
1. На Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” 

ДОО, Скопје, му се одзема дозволата за вршење на 
радиодифузна дејност, бр.07-1951/1 од 18.06.2007 година. 

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност од 
точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на 
надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување. 

  
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радио-

дифузната дејност („Службен весник на РМ” бр.100/05, 
бр.19/07), трговските радиодифузни друштва за дозво-
лата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годи-
шен надоместок на сметка на Советот за радиодифузи-
ја. Годишниот надоместок во согласност со член 60, 
став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна годи-
на почнувајќи од датумот на доделување на дозволата.    
Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за врше-
ње на радиодифузна дејност, утврдено е дека го-
дишниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 
дена од датумот на приемот на пресметката доставена 
од Советот за радиодифузија.  

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозво-
лата, бр.07-1951/1 од 18.06.2007, за периодот од 
29.05.2007 до 28.05.2008 година, во износ од 316.310,00 
денари, Советот за радиодифузија на Трговското ради-
одифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје, му доста-
ви фактура, бр.110/2007. Заклучно со 19.11.2007 годи-
на, Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” 
ДОО, Скопје, не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, поради што Советот за радиодифузија на 
20.11.2007 година му упати опомена, известувајќи го 
дека најдоцна во рок од 8 дена е должен да го подмири 
долгот. Имајќи во предвид дека и покрај опомената Тр-
говското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, 
Скопје, не го плати годишниот надоместок за дозвола-
та, Советот за радиодифузија на 04.12.2007 година му 
упати втора опомена на радиодифузерот.  

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво “ТВ 
Тоска” ДОО, Скопје, во рок од 15 дена од датумот на 
приемот на фактурата доставена од Советот за радиоди-
фузија не го плати надоместокот за дозволата, и покрај 
двете опомени упатени од страна на Советот, Советот за 
радиодифузија одлучи како во точка 1 од оваа одлука, 
односно врз основа на член 63, став 1, алинеја 4, од 
Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на 
РМ” бр.100/05, 19/07), во законски определениот рок во 
член 64, став 2 од истиот закон, донесе одлука со која на 
Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, 
Скопје, му ја одзема дозволата за вршење на радиоди-
фузна дејност бр.07-1951/1 од 18.06.2007 година. 

 
    Бр.02-3844/1                  Совет за радиодифузија 

27 декември 2007 година                Претседател, 
             Скопје                           Мирче Адамчевски, с.р. 



28 декември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 158 - Стр. 157 

Правна поука: Против одлуката за одземање на дозво-
лата Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” 
ДОО, Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на до-
бивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд. 
 Доставено до:  

- Трговското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” 
ДОО, Скопје; 

- управителот на Трговското радиодифузно 
друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје; 

- Секторот за економско - финансиски работи; 
- Секторот за правно - административни работи; 
- Секретаријатот на Советот - архива; 
- Агенцијата за електронски комуникации на РМ. 

___________ 
263. 

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, 
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07), а во сог-
ласност со  член 64 од истиот закон и Заклучокот на 
Советот бр.02-3671/3, Советот за радиодифузија на Ре-
публика Македонија на продолжението на 27-та седни-
ца одржано на 17.12.2007 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКОТО РА-
ДИОДИФУЗНО ДРУШТВО “МОНАКО  - РАДИО  

СИТИ ФМ” ДООЕЛ, КУМАНОВО 
 
1. На Трговското радиодифузно друштво “Монако - 

Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, му се одзема доз-
волата за вршење на радиодифузна дејност, бр.07-
2021/1 од 18.06.2007 година. 

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност од 
точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на 
надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување. 

  
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радио-

дифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 
бр.19/07), трговските радиодифузни друштва за дозво-
лата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годи-
шен надоместок на сметка на Советот за радиодифузи-
ја. Годишниот надоместок во согласност со член 60, 
став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна годи-
на почнувајќи од датумот на доделување на дозволата.    
Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за врше-
ње на радиодифузна дејност, утврдено е дека годиш-
ниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 де-
на од датумот на приемот на пресметката доставена од 
Советот за радиодифузија.  

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозво-
лата, бр.07-2021/1 од 18.06.2007 година, за периодот од 
29.05.2007 до 28.05.2008 година, во износ од 20.569,00 
денари, Советот за радиодифузија на Трговското ради-
одифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДОО-
ЕЛ, Куманово, му достави фактура, бр.072/2007. Фа-
ктурата наведениот радиодифузер ја прими на 
30.10.2007 година. Заклучно со 19.11.2007 година, Тр-
говското радиодифузно друштво “Монако - Радио Си-
ти ФМ” ДООЕЛ, Куманово, не го плати годишниот на-
доместок за дозволата, поради што Советот за радио-
дифузија на 20.11.2007 година му упати опомена, изве-
стувајќи го дека најдоцна во рок од 8 дена е должен да 
го подмири долгот. Имајќи во предвид дека и покрај 
опомената Трговското радиодифузно друштво “Мона-
ко - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, не го плати 
годишниот надоместок за дозволата, Советот за радио-
дифузија на 04.12.2007 година му упати втора опомена 
на радиодифузерот.  

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво 
“Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, во рок од 
15 дена од датумот на приемот на фактурата доставена од 
Советот за радиодифузија - 30.10.2007 година, не го плати 
надоместокот за дозволата и покрај двете опомени упа-
тени од страна на Советот, Советот за радиодифузија од-
лучи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа 
на член 63, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифуз-
ната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07), 
во законски определениот рок во член 64, став 2 од истиот 
закон донесе одлука со која на Трговското радиодифузно 
друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, 
му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна деј-
ност бр.07-2021/1 од 18.06.2007 година. 

 
   Бр.02-3842/1                 Совет за радиодифузија 

27 декември 2007 година          Претседател, 
        Скопје                          Мирче Адамчевски, с.р. 
 
Правна поука: Против одлуката за одземање на доз-

волата Трговското радиодифузно друштво “Монако – 
Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово, има право во рок 
од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да под-
несе тужба до надлежен суд.  

Доставено до:  
- Трговското радиодифузно друштво “Монако – Ра-

дио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово; 
- управителот на Трговското радиодифузно друшт-

во “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово; 
- Секторот за економско - финансиски работи; 
- Секторот за правно - административни работи; 
- Секретаријатот на Советот - архива; 
- Агенцијата за електронски комуникации на РМ. 

___________ 
264. 

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, 
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07), а во соглас-
ност со  член 64 од истиот закон и Заклучокот на Сове-
тот, бр.02-3671/3 од 19.12.2007 година, Советот за ради-
одифузија на Република Македонија на продолжението 
на 27-та седница одржано на 17.12.2007 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКОТО 
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО “АЉБАНА” ДООЕЛ,  

КУМАНОВО 
 
1. На Трговското радиодифузно друштво “Аљбана” 

ДООЕЛ, Куманово, му се одзема дозволата за вршење на 
радиодифузна дејност, бр.07-2019/1 од 18.06.2007 година. 

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност од 
точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање на 
надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување. 

  
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радио-

дифузната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 
бр.19/07), трговските радиодифузни друштва за дозво-
лата за вршење на радиодифузна дејност плаќаат годи-
шен надоместок на сметка на Советот за радиодифузи-
ја. Годишниот надоместок во согласност со член 60, 
став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја тековна годи-
на почнувајќи од датумот на доделување на дозволата.    
Во Анексот Б, кој е составен дел на дозволата за врше-
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ње на радиодифузна дејност, утврдено е дека годиш-
ниот надоместок за дозволата се плаќа во рок од 15 де-
на од датумот на приемот на пресметката доставена од 
Советот за радиодифузија.  

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозвола-
та, бр.07-2019/1 од 18.06.2007 година, за периодот од 
29.05.2007 до 28.05.2008 година, во износ од 21.354,00 де-
нари, Советот за радиодифузија на Трговското радиоди-
фузно друштво “Аљбана” ДООЕЛ, Куманово, му достави 
фактура, бр.069/2007. Фактурата наведениот радиодифу-
зер ја прими на 31.10.2007 година. Заклучно со 19.11.2007 
година, Трговското радиодифузно друштво “Аљбана” 
ДООЕЛ, Куманово, не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, поради што Советот за радиодифузија на 
20.11.2007 година му упати опомена, известувајќи го дека 
најдоцна во рок од 8 дена е должен да го подмири долгот. 
Имајќи во предвид дека и покрај опомената Трговското 
радиодифузно друштво “Аљбана” ДООЕЛ, Куманово, не 
го плати годишниот надоместок за дозволата, Советот за 
радиодифузија на 04.12.2007 година, му упати втора 
опомена на радиодифузерот.  

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво 
“Аљбана” ДООЕЛ, Куманово, во рок од 15 дена од да-
тумот на приемот на фактурата доставена од Советот 
за радиодифузија - 31.10.2007 година, не го плати надо-
местокот за дозволата, и покрај двете опомени упатени 
од страна на Советот, Советот за радиодифузија одлу-
чи како во точка 1 од оваа одлука, односно врз основа 
на член 63, став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифуз-
ната дејност (“Службен весник на РМ” бр.100/05, 
19/07), во законски определениот рок во член 64, став 2 
од истиот закон, донесе одлука со која на Трговското 
радиодифузно друштво “Аљбана” ДООЕЛ, Куманово, 
му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна деј-
ност бр.07-2019/1 од 18.06.2007 година. 

 
   Бр.02-3843/1                 Совет за радиодифузија 

27 декември 2007 година          Претседател, 
       Скопје                           Мирче Адамчевски, с.р. 
 
Правна поука: Против одлуката за одземање на доз-

волата Трговското радиодифузно друштво “Аљбана” 
ДООЕЛ, Куманово, има право во рок од 15 дена од де-
нот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до 
надлежен суд.  

Доставено до:  
- Трговското радиодифузно друштво “Аљбана” 

ДООЕЛ, Куманово; 
- управителот на Трговското радиодифузно друшт-

во “Аљбана” ДООЕЛ, Куманово; 
- Секторот за економско - финансиски работи; 
- Секторот за правно - административни работи; 
- Секретаријатот на Советот - архива; 
- Агенцијата за електронски комуникации на РМ. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

265. 
Врз основа на член 90 алинеја 1 од Законот за вра-

ботувањето и осигурување во случај на невработеност 
(“Службен весник на РМ” бр.37/97, 25/2000, 101/2000, 
50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006 и 29/2007), а 
во врска со член 24 став 3 од Законот за заштита на 
личните податоци (“Службен весник на РМ” бр.7/05), 
Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 
21.12. 2007 година, донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕРКИ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ-
ТЕ ПОДАТОЦИ И ДРУГИТЕ ПОДАТОЦИ СО КОИ 
РАСПОЛАГА И ГИ ОБРАБОТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат правилата и стан-
дардите кои ги применува Агенцијата за вработување 
на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Агенцијата за вработување), со цел да обезбеди тајност 
и заштита на личните податоци и другите податоци со 
кои располага и ги обработува Агенцијата за вработу-
вање. 

 Тајноста и заштитата на податоците од став 1 на 
овој член, Агенцијата за вработување ја обезбедува со 
преземање на соодветни технички и организациски 
мерки. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

“Адмнистратор на систем” е лице кое е овластено 
да се грижи за системот на управување со збирките на 
лични податоци и другите податоци со кои располага и 
ги обработува Агенцијата за вработување, заради обез-
бедување тајност и заштита на истите. 

“Извршител” е лице вработено или работно ангажи-
рано во Агенцијата за вработување, кое извршува рабо-
ти поврзани со обработка на лични и други податоци. 

Значењето на изразите употребени во овој Правил-
ник е соодветно на значењето кое го имаат во Законот 
за заштита на личните податоци, по однос на личен 
податок, обработка на личните податоци, контролор, 
посебни категории на личните податоци, збирка на 
лични податоци и субјект на лични податоци. 

 
Член 3 

Агенцијата за вработување при автоматизираната 
обработка на личните и другите податоци обезбедува 
технички мерки за заштита на податоците преку:  

1. единствено корисничко име и лозинка (составена 
од комбинација на минимум 6 карактери - азбучни и 
нумерички); 

2. автоматизирана промена на лозинката по изми-
нат утврден временски период што не може да биде по-
долг од 6 месеци; 

3. корисничкото име и лозинката да дозволуваат 
пристап на вработениот само до деловите од системот 
потребни за извршување на неговата работа; 

4. автоматизирано одјавување од системот по изми-
нување на определен период на неактивност (не подол-
го од 15 минути) и за повторно активирање на систе-
мот потребно е одново впишување на корисничкото 
име и лозинката;   

5. автоматизирано отфрлување од системот после 
три неуспешни обиди за  најавување (внесување на по-
грешно корисничко име или лозинка) и автоматизира-
но известување на вработениот дека треба да се побара 
инструкција од администраторот на системот; 

6. ефективна и сигурна анти-вирусна заштита на си-
стемот, која постојано ќе се ажурира заради превентива 
од непознати и непланирани закани од нови вируси и 

7. приклучување на серверите на енергетска мрежа 
преку уред за непрекинато напојување.  

Во случајот од точка 5 на став 1 на овој член, адми-
нистраторот на системот треба да го верифицира про-
должувањето на пристапот до системот. 
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Член 4 
Секторот за човечки ресурси, правни и персонално-

административни работи, го известува администрато-
рот на системот за секое ново вработување или ангажи-
рање на лице по друг основ, кое ќе има право на при-
стап до информатичкиот систем, за да му се додели ко-
рисничко име и лозинка на истото, како и за престано-
кот на вработувањето или ангажирањето, за да бидат 
корисничкото име и лозинката избришани односно зак-
лучени за натамошен пристап. 

Известувањето од став 1 на овој член се врши и во 
случај кога ќе настане промена која има влијание врз 
нивото или обемот на дозволениот пристап до подато-
ците.  

 
Член 5 

Агенцијата за вработување обезбедува организаци-
ски мерки за заштита на обработката на личните и дру-
гите податоци, во поглед на информирањето на извр-
шителите, физичката заштита на работните простории 
и опремата и заштита на информатичкиот систем како 
целина, вклучувајќи го и преносот на податоците. 

 
Член 6 

Агенцијата за вработување обезбедува организаци-
ски мерки за заштита на обработката на личните и дру-
гите податоци со:  

1. целосна доверливост и сигурност на лозинките и 
на останатите форми на идентификација за пристап до 
личните и другите податоци;  

2. организациски правила за пристап до деловите од 
системот потребни за извршување на работната задача; 

3. забрана на било какво изнесување на било кој ме-
диум кој е носител на лични и други податоци (ком-
пакт диск, дискета, пренослив компјутер и други меди-
уми за пренос на податоци), надвор од работните про-
стории, без претходна дозвола и контрола од Директо-
рот на Агенцијата за вработување или од него овласте-
но лице, како не би дошло до нивно губење или неза-
конско користење; 

4. мерки за физичка сигурност на работните просто-
рии и опремата каде што се чуваат и обработуваат лич-
ните и другите податоци;  

5. почитување на техничките упатства при инстали-
рање и користење на опремата на која се обработуваат 
лични и други податоци. 

 
Член 7 

Секој вработен, пред засновањето на работниот 
однос со Агенцијата за вработување - Центрите за вра-
ботување, се запознава со обврската за заштита на лич-
ните и другите податоци.  

За лицата кои се ангажираат за извршување на ра-
бота во Агенцијата за вработување во договорот за 
нивното ангажирање се наведуваат обврските и одго-
ворностите за заштита на личните и другите податоци. 

  
Член 8 

Агенцијата за вработување обезбедува соодветна 
заштита - мрежна бариера (фајервол) помеѓу системот 
и Интернет или било која друга форма на надворешна 
мрежа, како заштитна мерка против недозволени или 
злонамерни обиди за влез или пробивање на системот.  

 
Член 9 

Секое право на надворешен пристап од извршител 
или корисник од надвор во компјутерскиот систем или 
локалната мрежа на Агенцијата за вработување на 
Република Македонија ќе биде посебно контролирано 
и евидентирано.   

Член 10 
Агенцијата за вработување врши редовно снимање 

на сигурносна копија и архивирање на податоците во 
системот, за да не дојде до нивно губење или уништу-
вање. 

Член 11 
Агенцијата за вработување при обработката на “по-

себните категории” на лични податоци во секоја фаза 
од обработката (собирање, пренос, внес на податоци, 
складирање, уништување итн.) обележува дека се рабо-
ти за обработка на наведените категории на податоци. 

 
Член 12 

Агенцијата за вработување презема дополнителни 
технички и организациски мерки при обработката на 
личните податоци кои вклучуваат:  

1. обработка на посебни категории на лични пода-
тоци;   

2. обработка на националната припадност; 
3. обработка на Единствениот матичен број на гра-

ѓанинот (ЕМБГ). 
 

Член 13 
Преку дополнителните технички и организациски 

мерки при обработката на личните податоци од член 12 
на овој Правилник се обезбедува: 

1. можност за препознавање на секој поединечен 
овластен пристап до информатичкиот систем; 

2. работа со податоците во редовното работно вре-
ме на Агенцијата за вработување и  

3. криптирање на податоците при трансферот преку 
телекомуникациски врски (интернет врски, безжични 
врски или друг вид на врски) со соодветни софтверски 
и технички мерки. 

 
Член 14 

Агенцијата за вработување при обработка на пода-
тоците од член 12 на овој Правилник обезбедува мож-
ност за: 

1. утврдување на работната станица и корисничкото 
име за сите извршители кога пристапуваат до базите на 
податоци, заедно со времето и датумот на пристап и 
снимање на овие податоци;  

2. идентификување на компјутерскиот систем од 
кој се врши надворешен обид за пристап во оператив-
ните функции или податоци без потребното ниво на 
авторизација и извештај за секој чекор од неавторизи-
раните  пристапи и 

3. изготвување на тековни извештаи за сите реги-
стрирани промени (дополнувања, измени и бришења) 
направени во базите на лични податоци, заедно со ко-
рисничкото име, идентификацијата на работната стани-
ца и времето и датумот на промената. 

 
Член 15 

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престану-
ва да важи Правилникот за обработка, користење и заш-
тита на податоците во информациониот систем на Заво-
дот за вработување на Република Македонија (“Службен  
весник на Република Македонија” бр. 35/2003). 

 
Член 16 

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

  
     Бр. 02-2232                        Претседател  

21 декември 2007 година          на Управен одбор,  
         Скопје              м-р Јовица Палашевски, с.р. 
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