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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4539. 
Указ бр. 54 
30 декември 2013 година 
 
Врз основа на член 18 став 1 точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 
74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011 и 55/2012) 

 
СЕ УНАПРЕДУВА  
 
ВО ЧИН БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ 
 
полковник Ѓурчиновски Данило Васко 
 
ФЧ: полковник, по формација полковник – 

бригаден генерал 
Лична ВЕС: 31040 
 
Командант на Полкот за специјални операции, во 

Генералштаб на АРМ, во Армијата на Република 
Македонија. 

Овој указ да се изврши на ден 30 декември 2013 
година. 

 
Бр. 07-1979/1                          Претседател 

30 декември 2013 година          на Република Македонија,                       
      Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4540. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО   
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за здравство бр. 07-4475/2 од 
19.12.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-9899/12                    Заменик на претседателот 

24 декември 2013 година        на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

4541. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО   
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за внатрешни работи бр. 07-
3867/14 од 19.12.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-9899/13                     Заменик на претседателот 

24 декември 2013 година         на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
4542. 

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-
вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 24.12.2013 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО   
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за правда бр. 07-3867/13 од 
19.12.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-9899/14                     Заменик на претседателот 

24 декември 2013 година         на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
4543. 

Врз основа на член 246 став 2 од Законот за тргов-
ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 
48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013 и 
120/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 декември 2013 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА 
НАДЗОРЕН ОДБОР НА ДРУШТВОТО ФАБРИКА 
ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА „ВЕЛЕС“, ДООЕЛ- ВЕЛЕС 

 
1. Панче Јанев се отповикува од должноста член на 

Надзорниот одбор на Друштвото Фабрика за шински 
возила „Велес“, ДООЕЛ - Велес, поради истек на ман-
датот.  

2. За член на Надзорниот одбор на Друштвото Фа-
брика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ – Велес се 
избира: 

 - Весна Поповска Арсова. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10187/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4544. 

Врз основа на член 57 став 7 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 
82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 
53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24 декем-
ври 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗД-
РАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За директор на Фондот за здравствено осигурува-

ње на Македонија се именува м-р Маја Парнарџиева-
Змејкова, досегашен в.д. директор на Фондот. 

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

 
Бр. 23-9293/2 Претседател на Владата 

24 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

4545. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Штип се именува: 
- Ристо Огњанов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10156/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

4546. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заш-

тита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 21 декември 2013 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Кочани се именува: 
- Јаготка Петрова. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10157/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4547. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013 и 164/2013) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 декември 2013 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР– ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ  НА  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КОЧАНИ 
 
1. Од должноста член на Управниот одбор-прет-

ставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Кочани се разрешува: 

- Весна Даневска. 
2. За член на Управниот одбор– претставник на ос-

новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота Кочани се именува: 

- Гордица Бежоска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10158/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4548. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 де-
кември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА  ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ОХРИД 

  
1. Од должноста член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– Охрид се 
разрешува: 

- Борис Мијоски. 
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2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом– Охрид се именува: 

- Драгица Славевска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10159/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4549. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013 и 164/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
2013 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА  

И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 
 
1. Морфа Анчевска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основачот на 
ЈУ за рехабилитација на деца и младинци-Скопје, пора-
ди истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-
новачот на ЈУ за рехабилитација на деца и младинци-
Скопје се именува Весна Марковска. 

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

 
Бр. 23-10160/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4550. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Струга се именува: 
- Весна Лазароска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10161/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4551. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013, Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 декември 2013 година, до-
несе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Битола се именува: 
- Магдалена Ѓорѓиевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10162/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4552. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Кавадарци се именува: 
- Ева Димитров. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10163/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4553. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013 и 164/2013) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 декември 2013 година, до-
несе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА   

РАБОТА КИЧЕВО 
 
1. Од должноста член на Управниот одбор-прет-

ставник на основачот на ЈУ Центар за социјална работа 
Кичево, поради истек на мандатот се разрешува: 

- Љуљзим Мехмеди. 
2. За член на Управниот одбор–претставник на ос-

новачот на ЈУ Центар за социјална работа Кичево се 
именува: 

- Маја Гроздановска Андоновска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10164/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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4554. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Куманово се именува: 
- Мира Бајдевска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10165/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4555. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Охрид се именува: 
- Зоран Мојсовски. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10166/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4556. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа Прилеп се именува: 
- Јасмина Ристеска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10167/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

4557. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заш-

тита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013 и 
164/2013 година), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 декември 2013 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАД-
ЗОР НА  ЈУ ЗАВОД  ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ  

- СКОПЈЕ 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Завод за соци-

јални дејности Скопје се именува: 
- Иван Трајков. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10168/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4558. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013 година) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,  
51/2011 и 15/2013 година), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 декември 2013 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР– ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ДОМ  ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ  

ДЕЦА – БИТОЛА 
 
1. Од должноста член на Управниот одбор– прет-

ставник на основачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали 
деца - Битола се разрешува: 

- Пеце Милевски. 
2.  За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола се 
именува: 

- Катица Пиперкова. 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10169/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4559. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013 година), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 декември 2013 
година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАД-
ЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа на Град Скопје се име-
нува: 

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

 
Бр. 23-10170/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4560. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013 година), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИК  НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ– РАДОВИШ 
 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом– Радовиш се именува: 
- Благица Мургоска 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10171/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4561. 

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на 
природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 
148/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013 и 163/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21 декември 2013 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА  НАЦИОНАЛЕН ПАРК  ГАЛИЧИЦА,  

ОХРИД 
 
1. Марија Николова се разрешува од должноста 

член на Одборот за контрола на материјално - финан-
сиското работење на Јавната установа Национален 
парк Галичица, Охрид, на нејзинo барање. 

2. За член на Одборот за контрола на материјално - 
финансиското работење на Јавната установа Национа-
лен парк Галичица, Охрид се именува  Славко Кавта-
носки. 

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

 
Бр. 23-10184/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4562. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАД-
ЗОР  НА ЈУ ЗАВОД ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА  

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Завод за реха-

билитација на деца и младинци - Скопје се именува м-р 
Вера Ванчова. 

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

 
Бр. 23-10185/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4563. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013 и 120/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР –ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ  

ДОМ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ВО ШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на Државниот студентски 
дом „Браќа Миладиновци“ во Штип, поради истек на 
мандатот се разрешуваат: 

- Ванчо Саракинов, 
- Трајче Мијалков, 
- Тодор Тодоров, 
- Филе Гацев. 
2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на Државниот студентски дом „Браќа Милади-
новци“ во Штип се именува:       

- м-р Елена Ташкова. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10186/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4564. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013 и 120/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР -ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ  НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ  
ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ-СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на Државниот студентски 
дом „Томе Стефановски – Сениќ“ – Скопје, поради ис-
тек на мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

- Насер Османи,  
- Петре Петровски, 
- Селман Сефери. 
2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на Државниот студентски дом „Томе Стефа-
новски – Сениќ“- Скопје се именува: 

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

 
Бр. 23-10188/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4565. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013 и 120/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ  НА   ДРЖАВНИОТ  СТУДЕНТСКИ  

ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“- СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор - 

претставници на основачот на Државниот студентски 
дом „Пелагонија“ – Скопје, се разрешуваат: 

- Есат Пател, поради истек на мандатот, 
- Слободанка Џеповска, поради истек на мандатот, 
- Ивица Петровски, поради избор на друга функција. 
2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - 
Скопје се именува 

- Емил Јакимовски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10189/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4566. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013 и 120/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември 2013 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ  НА   ДРЖАВНИОТ  СТУДЕНТСКИ  

ДОМ „ДОНЕ БОЖИНОВ“- ПРОБИШТИП 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор прет-

ставници на основачот на Државниот студентски дом 
„Доне Божинов“ – Пробиштип, поради истек на манда-
тот се разрешуваат: 

- Никола Пасков, 
- Жаклина Јанчевска, 
- Драги Митевски, 
- Благој Игнатовски. 
2. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на Државниот студентски дом „Доне Божи-
нов“ - Пробиштип се именува Сашка Димитровска. 

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

 
Бр. 23-10190/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

4567. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2013, 79/2013 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР  
НА  ЈУ ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“ - СКОПЈЕ 

 
1. За член на Органот за надзор  на  ЈУ Детски дом 

„11 Октомври“ – Скопје се именува Билјана Новеска – 
Петровска. 

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

 
Бр. 23-10191/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4568. 

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за соци-
јална заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2013, 79/2013 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР  НА  ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОС-
ПИТУВАЊЕ  И  ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ  „РАНКА МИЛАНОВИЌ“  - СКОПЈЕ 

 
1. За член на Управниот одбор  на  ЈУ Завод за згри-

жување, воспитување и образование на деца и мла-
динци „Ранка Милановиќ“ – Скопје се именува 
Здравко Стојановски. 

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

 
Бр. 23-10192/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4569. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2013, 79/2013 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР 
НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ   

„РАНКА МИЛАНОВИЌ“ - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Органот за надзор  на  ЈУ Завод за 

згрижување, воспитување и образование на деца и мла-
динци „Ранка Милановиќ“ – Скопје се именува Анге-
лина Видеска. 

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

 
Бр. 23-10193/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 



 Стр. 10 - Бр. 186                                                                             30 декември 2013 
 

4570. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2013, 79/2013 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАД-
ЗОР НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОС-
ПИТНО - СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ - СКОПЈЕ 

 
1. За член на Органот за надзор  на  ЈУ за згрижува-

ње деца со воспитно-социјални проблеми – Скопје се 
именува Николче Мушаревски. 

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

 
Бр. 23-10194/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4571. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2013, 79/2013 и 
164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР 
НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

– БАЊА БАНСКО, СТРУМИЦА 
 
1. За член на Органот за надзор  на  ЈУ Завод за 

заштита и рехабилитација – Бања Банско, Струмица се 
именува Горана Илиевска Гунчева. 

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

 
Бр. 23-10195/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4572. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013 и 164/2013) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 
51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 декември  2013 година, до-
несе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА  ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - НЕГОТИНО 
 
1. Анѓел Стојанов се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник  на основачот на  ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа – Него-
тино, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор – претставник  на ос-
новачот на  ЈУ Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота – Неготино се именува Елена Димитриевска. 

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

 
Бр. 23-10196/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4573. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 21 декември  2013 го-
дина, донесе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа – Свети Николе се 
именува Ленче Стојанова. 

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

 
Бр. 23-10197/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4574. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 де-
кември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ– ДЕЛЧЕВО 
 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Здравствен дом– Делчево се именува 
Розетка Велиновска. 

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

 
Бр. 23-10198/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4575. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013 и 164/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 21 декември 
2013 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ 
ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА 
ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА   

БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“ – СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈУ за сместување на лица баратели на пра-
вото на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ 
Скопје, се именува Златко Давчевски. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10204/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4576. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 декември  2013 година, до-
несе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР 
НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КИЧЕВО 

 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Центар за со-

цијална работа Кичево се именува Јован Којчески. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10215/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4577. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 21 декември  2013 година, до-
несе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАНОТ ЗА 
НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ТЕТОВО 
 
1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа –Тетово се именува 
Мирослав Гавровски. 

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

 
Бр. 23-10218/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4578. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 де-
кември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ– РЕСЕН 

 
1. Дашмир Камбери се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Здравствен дом– Ресен.  

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом– Ресен се именува: 

- Магдалена Петковска Јовановска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 23-10219/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4579. 

Врз основа на член 5 од Законот за Централен ре-
гистар („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008 и 35/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 21 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТРАЛНИОТ 
РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   

- СКОПЈЕ 
 
1. Владо Поповски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Централниот регистар на Ре-
публика Македонија – Скопје, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор на Централниот ре-
гистар на Република Македонија – Скопје се именува 
Натали Ѓошоска. 

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

 
Бр. 23-10224/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4580. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010, 6/2012 и 119/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 декември 2013 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВО-
ДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“- КИЧЕВО 

  
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за водоснабдување „Студенчица“- Кичево се име-
нува: 

- м-р Везирка Јанкулоска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23-10225/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4581. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013 и 164/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 21 де-
кември 2013 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ–„ПРИМА-
РИУС Д-Р ЃОРЃИ ГАВРИЛСКИ“–СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
1. Од должноста член на Управниот одбор – прет-

ставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом– „Прима-
риус д-р Ѓорѓи Гаврилски“ – Свети Николе се разрешу-
ва Благица Тодоровска. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Здравствен дом– „Примариус д-р Ѓорѓи 
Гаврилски“ – Свети Николе се именува Габриела Да-
виткова Чобанов. 

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

 
Бр. 23-10233/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4582. 

Врз основа на член 10, став 3 од Законот за основа-
ње на Агенција за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 57/2010 и 36/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАН-
СКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Христијан Илиевски се разрешува од должноста 

заменик на директорот на Агенцијата за странски ин-
вестиции и промоција на извозот на Република Маке-
донија, на негово барање. 

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

 
Бр. 23-10273/1 Претседател на Владата 

24 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4583. 

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за основа-
ње на Агенција за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 57/2010 и 36/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
24 декември 2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за стран-

ски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија се именува Климент Шекеровски. 

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

 
Бр. 23-10274/1 Претседател на Владата 

24  декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

4584. 
Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 
79/2013 и 164/2013) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21 декември  2013 година, донесе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН 
НА ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА КИЧЕВО 
 
1. Хирмизе Садики се разрешува од должноста  

член на Органот за надзор на ЈУ Центар за социјална 
работа Кичево, поради истек на мандатот. 

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

 
Бр. 23-10444/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4585. 

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2013, 79/2013 и 
164/2013) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 21 декември  2013 година, донесе  

 
Р  Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА   ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ 

ДЕЦА СО ВОСПИТНО-СОЦИЈАЛНИ 
ПРОБЛЕМИ - СКОПЈЕ 

 
1. Даниела Станојковска се разрешува од должнос-

та  член на Органот за надзор на ЈУ за згрижување деца 
со воспитно-социјални проблеми – Скопје, поради 
истек на мандатот. 

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

 
Бр. 23-10489/1 Претседател на Владата 

21 декември 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

4586. 
О Б Ј А В А 

 
Третиот дополнителен протокол кон Европската 

конвенција за екстрадиција, отворен за потпишување 
од страна на државите членки на Советот за Европа, во 
Стразбур и потпишан од страна на Република Македо-
нија на 10 ноември 2010 година, ратификуван со Закон 
за ратификација на Третиот дополнителен протокол 
кон Европската конвенција за екстрадиција од Собра-
нието на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 135/2013), влегува во сила 
на 1 март 2014 година. 

 
24 декември 2013 година                    Министер, 

       Скопје                                Никола Попоски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

4587. 

Врз основа на член 71 став (6) од Законот за основ-
ното образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 
6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и нау-
ка донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ И 

РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШНАТА КОМИСИЈА, 

ТАЈНОСТА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ЕКСТЕРНОТО 

ПРОВЕРУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕ 

НА ТЕСТОВИТЕ ОД УЧИЛИШНАТА КОМИСИЈА, 

КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗ-

ВЕШТАЈОТ ОД ЕКСТЕРНОТО ПРОВЕРУВАЊЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на формирање и рабо-

тење на училишната комисија, тајноста на материјалот 
за екстерно проверување, начинот на проверување на 
тестовите од училишната комисија, како и формата и 

содржината на извештајот од екстерното проверување 
на учениците во основните училишта („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 62/13) во членот 9 
зборот „седум“ се заменува со зборот „три“. 

 
Член 2 

Во член 15 во ставот 4 зборот „седум“ се заменува 

со зборот „три“. 
 

Член 3 
По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи: 
 

„Член 18-а 
Училишната комисија поднесениот приговор од 

ученикот или родителот го внесува во системот за 

електронско екстерно тестирање, најдоцна еден ден по 
завршувањето на рокот за поднесување на пригово-
рите. 

Од страна на Државниот испитен центар се врши 
проверка на податоците во  системот за електронско 
екстерно тестирање во врска со податоците наведени 
во приговорот од став 1 на овој член и по извршената 

проверка до училишната комисија преку системот за 
електронското екстерно тестирање се доставуваат про-
верените податоци. 

Училишната комисија по добивањето на податоци-
те од став 2 на овој член, одлучува по приговорите од 
став 1 на овој член.“ 

 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
Бр. 19-14864/3  

26 декември 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 

4588. 

Врз основа на член  45-а став 6 од Законот за сред-

ното образование („Службен весник на Република Ма-

кедонија бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 

40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/207, 

81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12 и 24/13), министерот за образование и наука до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ И 

РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШНАТА КОМИСИЈА, ТАЈ-

НОСТА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ЕКСТЕРНОТО 

ПРОВЕРУВАЊЕ; НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕ 

НА ТЕСТОВИТЕ ОД УЧИЛИШНАТА КОМИСИЈА, 

КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШ-

ТАЈОТ ОД ЕКСТЕРНОТО ПРОВЕРУВАЊЕ НА  
УЧЕНИЦИТЕ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 

 

Член 1 

   Во Правилникот за начинот на формирање и ра-

ботење на училишната комисија, тајноста на материја-

лот за екстерно проверување, начинот на проверување 

на тестовите од училишната комисија, како и формата 

и содржината на извештајот од екстерното проверува-

ње на учениците во средните училишта („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 62/13) во членот 9 

зборот „седум“ се заменува со зборот „три“. 

 

Член 2 

Во член 15 во ставот 4 зборот „седум“ се заменува 

со зборот „три“. 

 

Член 3 

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи: 

 

„Член 18-а 

Училишната комисија поднесениот приговор од 

ученикот или родителот го внесува во системот за 

електронско екстерно тестирање, најдоцна еден ден по 

завршувањето на рокот за поднесување на пригово-

рите. 

Од страна на Државниот испитен центар се врши 

проверка на податоците во  системот за електронско 

екстерно тестирање во врска со податоците наведени 

во приговорот од став 1 на овој член и по извршената 

проверка до училишната комисија преку системот за 

електронското екстерно тестирање се доставуваат про-

верените податоци. 

Училишната комисија по добивањето на податоци-

те од став 2 на овој член, одлучува по приговорите од 

став 1 на овој член.“ 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

   

Бр. 19-14864/4  

26 декември 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4589. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судски 
совет на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ број 60/06, 150/10 и 100/11), на ден 26.12.2013 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ 

 
На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Насер Хаџи-Ахметагиќ му престанува мандатот 
на член на Судскиот совет на Република Македонија, 
поради истек на времето за кое е избран, сметано од  
25.12.2013 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од 25.12.2013 година. 

     
Бр. 07-2210/1 Судски совет  

27 декември 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4590. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2013 и 13/2013 година), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија постапувајќи по Барање број 08-УП1-140 од 
22.10.2013 година на седницата одржана на ден 
23.12.2013 година донесе   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Кате-

рина Илиќ Нонкуловска, дипломиран економист од 
Скопје, за директор на Дирекцијата за работа со хартии 
од вредност и брокерско-посреднички услуги на Сто-
панска банка АД Скопје, со седиште на ул. "11 Октом-
ври" број 7, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Катерина Илиќ 
Нонкуловска за директор на Дирекцијата за работа со 
хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги 
на Стопанска банка АД Скопје се дава за период од три 
години, согласно Одлуката број 2370 од 21.10.2013 го-
дина на Управниот одбор на Стопанска банка АД 
Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Катерина Илиќ Нонкуловска 
од функцијата директор на Дирекцијата за работа со 
хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги 
на Стопанска банка АД Скопје, со денот на одземање 
на согласноста за именување на директор од страна на 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија и во други случаи утврдени со закон. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. УП1 08-140 Комисија за хартии од вредност 

 23 декември  2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

4591. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија 
постапувајќи по Барање број 08-УП1-141 од 22.10.2013 
година на седницата одржана на ден  23.12.2013 година 
донесе   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Го-

ран Поповски, дипломиран економист од Скопје, за по-
мошник директор на Дирекцијата за работа со хартии 
од вредност и брокерско-посреднички услуги на Сто-
панска банка АД Скопје, со седиште на ул. "11 Октом-
ври" број 7, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Горан Поповски за 
помошник директор на Дирекцијата за работа со хар-
тии од вредност и брокерско-посреднички услуги на 
Стопанска банка АД Скопје се дава за период од три 
години, согласно Одлуката број 01-2371 од 21.10.2013 
година на Управниот одбор на Стопанска банка АД 
Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Горан Поповски од функцијата 
помошник директор на Дирекцијата за работа со хар-
тии од вредност и брокерско-посреднички услуги на 
Стопанска банка АД Скопје, со денот на одземање на 
согласноста за именување на помошник директор од 
страна на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија и во други случаи утврдени со закон. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. УП1 08-141 Комисија за хартии од вредност 

 23 декември  2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
4592. 

Врз основа на член 39 и член 47 став 1 точка 6 од 
Законот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10 и 123/13), Советот на Народната банка на Ре-
публика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИО-
НИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
1. Со оваа oдлука се пропишуваат содржината и на-

чинот на функционирање на Кредитниот регистар на 
Народната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Кредитниот регистар), преку дефини-
рање на: 

- видот на податоците и информациите коишто се 
доставуваат до Кредитниот регистар; 

- начинот и роковите за доставување на податоците 
и информациите до Кредитниот регистар;  

- начинот и условите за користење на податоците и 
информациите од Кредитниот регистар. 

2. Кредитниот регистар претставува база на подато-
ци и информации за кредитната изложеност на банките 
и штедилниците во Република Македонија кон нивните 
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клиенти, чијашто основна намена е да придонесе за по-
добрување на квалитетот на кредитите и за одржување 
на стабилноста на банкарскиот систем. Кредитниот ре-
гистар е збирка на лични податоци, чијшто контролор е 
Народната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка). 

Целта на Кредитниот регистар е да овозможи: 

- централизирање на податоците и информациите за 

кредитната изложеност кон клиентите, доставени од 

страна на банките и штедилниците; 

- користење на податоците и информациите за кре-

дитната изложеност кон клиентите, од страна на банки-

те и штедилниците, за потребите на управувањето со 

кредитниот ризик; 

- користење на податоците и информациите за кре-

дитната изложеност кон клиентите, на одделните банки 

и штедилници и банкарскиот систем во целина, од 

страна на Народната банка, за потребите на вршењето 

на супервизорската функција. 

3. Одделни термини употребени во оваа одлука го 

имаат следново значење: 

3.1. Под „банка“ се сметаат банките и филијалите 

на странски банки основани во Република Македонија 

согласно со Законот за банките („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13). 

 3.2. Под „кредитна партија“ се подразбира секој 

договор за кредитна изложеност којашто е предмет на 

класификација, согласно со регулативата на Народната 

банка за управување со кредитниот ризик. 

3.3. Под „трговци на мало“ се подразбираат тргов-

ците-поединци и физичките лица кои, согласно со За-

конот за трговски друштва, не се сметаат за трговци. 

3.4. За терминот „резидент“ се применува значењето 

утврдено со Законот за девизното работење („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.  34/01, 49/01, 

103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11).  

За термините коишто не се дефинирани во оваа од-

лука се применува значењето утврдено со регулативата 

на Народната банка за управување со кредитниот ри-

зик.  

 

II. ВИД НА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ КОИШТО 

СЕ ДОСТАВУВААТ ДО КРЕДИТНИОТ 

РЕГИСТАР 

 

4. Банките и штедилниците доставуваат до Кредит-

ниот регистар податоци и информации за: 

 

- идентификување на клиентот (матичен број, дано-

чен број, дејност, седиште и слично); 

- изложеност по кредитна партија (износ, структу-

ра, квалитет, обезбедување, намена и слично); 

- усогласеност на девизната позиција; 

- намена на одобрениот кредит во девизи на рези-

денти (за плаќање во странство и за плаќање во земја-

та); 

- намирување на обврските; 

- отпишани побарувања; 

- други податоци и информации поврзани со видот, 

намената и карактеристиките на кредитната изложе-

ност и/или клиентот. 

Податоците и информациите од ставот 1 од оваа 

точка се подетаљно  утврдени со Упатството од точка-

та 13 од оваа одлука, коешто ќе биде донесено од гу-

вернерот на Народната банка. 

5. Банките ги доставуваат податоците и информаци-

ите за кредитната изложеност од точката 4 од оваа од-

лука, поединечно за сите: 

- домашни и странски банки;  

- нерезиденти;  

- домашни небанкарски финансиски институции;  

- домашни нефинансиски правни лица со вкупна 

кредитна изложеност над 300.000 денари; и  

- домашни физички лица и трговци на мало, со 

вкупна кредитна изложеност над 5.000 денари.  

Штедилниците се должни да ги доставуваат подато-

ците и информациите од точката 4 од оваа одлука, пое-

динечно за сите правни лица со вкупна кредитна изло-

женост над 50.000 денари и за сите физички лица и тр-

говци на мало со вкупна кредитна изложеност над 

5.000 денари. 

Банките и штедилниците ги доставуваат збирно си-

те изложености коишто не ги надминуваат лимитите од 

ставовите 1 и 2 од оваа точка, со примена на правилата 

пропишани со Упатството од точката 13 од оваа одлу-

ка, коешто ќе биде донесено од гувернерот на Народ-

ната банка.  

 

III. НАЧИН И РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПО-

ДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ДО КРЕДИТНИОТ 

РЕГИСТАР 

 

6. Банките и штедилниците се должни да доставува-

ат податоци и информации до Кредитниот регистар. 

Податоците и информациите од точката 4 на оваа 

одлука се доставуваат по електронски пат, со помош на 

посебна апликација изработена од страна на Народната 

банка. 

7. Банките и штедилниците се одговорни за точно-

ста на податоците и информациите коишто се доставу-

ваат до Кредитниот регистар. 

Ако клиентот - физичко лице приложи докази до 

банката или до штедилницата дека неговите лични по-

датоци во Кредитниот регистар се нецелосни, неточни 

или неажурирани, на негово писмено барање, банката 

или штедилницата е должна да ги дополни или да ги 

измени податоците, да ги избрише и истовремено да ги 

замени со точни податоци, или да го сопре користење-

то на нецелосните, неточните или неажурираните пода-

тоци и истовремено да ги замени со точни податоци.  

Банките и штедилниците се должни да ја извршат 

замената со точни податоци од ставот 2 од оваа точка, 

во првиот нареден период на доставување на податоци-

те и информациите до Кредитниот регистар.   

8. Рокот за доставување на податоците и информа-

циите до Кредитниот регистар од страна на банките и 

штедилниците е определен во Упатството од точката 

13 од оваа одлука, коешто ќе биде донесено од гувер-

нерот на Народната банка. 
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IV. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДА-

ТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ОД КРЕДИТНИОТ 

РЕГИСТАР 
 
9. Пристапувачот до податоците и информациите 

на Кредитниот регистар е со проверена автентичност, а 

пристапот е авторизиран и евидентиран. 

10. Банката или штедилницата може да ги користи 

сите податоци и информации од Кредитниот регистар 

коишто се однесуваат на нејзината кредитна изложе-

ност. 

Банката или штедилницата може да ги користи 

агрегираните податоци и информации, коишто се поде-

таљно утврдени со Упатството од точката 13 од оваа 

одлука, што ќе биде донесено од гувернерот на Народ-

ната банка за клиентите за кои пријавила изложеност 

со состојба на датумот на последното доставување на 

податоците до Кредитниот регистар.  

Банката или штедилницата може да ги користи 

агрегираните податоци и информации од ставот 2 од 

оваа точка и за: 

- лицата кон кои банката или штедилницата нема 

воспоставено кредитна изложеност, само доколку тие 

лица поднесле барање до банката или штедилницата за 

одобрување кредитна изложеност во период од најмно-

гу 30 дена пред банката или штедилницата да се обрати 

до Кредитниот регистар за добивање податоци за тие 

лица и за тоа треба да обезбеди документиран доказ; 

- лицата кон кои банката или штедилницата нема 

воспоставено кредитна изложеност, но се жиранти, ко-

кредитобаратели или лица поврзани со лицата од прет-

ходната алинеја од овој став; 

- лицата кон кои банката или штедилницата нема 

воспоставено кредитна изложеност, но се жиранти, ко-

кредитобаратели или лица поврзани со клиентите кон 

кои банката или штедилницата има воспоставено кре-

дитна изложеност. 

Банките и штедилниците може да ги користат пода-

тоците и информациите од Кредитниот регистар само 

доколку имаат документиран доказ за лицата од ставот 

3 алинеи 2 и 3 од оваа точка. 

11. Агрегираните податоци и информации од Кре-

дитниот регистар од точката 10 од оваа одлука им се 

достапни на банките или штедилниците, најдоцна во 

рокот определен во Упатството од точката 13 од оваа 

одлука, коешто ќе биде донесено од гувернерот на На-

родната банка. 

12. Податоците и информациите од Кредитниот ре-

гистар претставуваат класифицирани информации. 

 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

13. Гувернерот на Народната банка со упатство го 

пропишува спроведувањето на оваа одлука, односно 

видот, начинот и роковите на доставување и користење 

на податоците и информациите до/од Кредитниот реги-

стар од страна на банките и штедилниците. 

14. Банките и штедилниците се должни да назначат 

овластени лица за доставување и користење на подато-

ците и информациите до/од Кредитниот регистар и да 

ја известат Народната банка во рок од пет (5) работни 

дена од денот на назначувањето.  

Банките и штедилниците се должни да ја известат 

Народната банка за секоја промена на лицата од ставот 

1 од оваа точка, во рок од пет (5) работни дена по на-

станувањето на промената. 

15. Со стапување во сила на оваа одлука, престану-

ва да важи Одлуката за содржината и начинот на функ-

ционирање на Кредитниот регистар („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 126/11). 

16. Оваа oдлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-

ја“. 

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, одредбите 

од точката 4 алинеи 4 и 5 од оваа одлука ќе почнат да 

се применуваат од 1 декември 2014 година. 

 

 Гувернер 

 и претседавач 

О. бр. 02-15/XIV-1/2013 на Советот на Народната банка 

26 декември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

4593. 

Врз основа на точка 14 став 9 од Oсновните полити-

ки за сметководствено евидентирање и финансиско из-

вестување на Народната банка на Република Македо-

нија ОП бр. 02-15/XIV-1/2013 од 26 декември 2013 го-

дина, Советот на Народната банка на Република Маке-

донија донесе  

 

O Д Л У К А 

ЗА ЧУВАЊЕ СТРАНСКИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ 

 

1. Во текот на 2014 година, номиналниот износ на 

странските должнички хартии од вредност коишто се 

чуваат до достасување ќе се одржува на ниво најмногу 

до 750 милиони евра, во противвредност. 

2. Хартиите од вредност коишто се чуваат до доста-

сување ќе имаат максимална преостаната рочност до 

36 месеци.  

3. Портфолиото на странски должнички хартии од 

вредност коишто се чуваат до достасување ќе биде со-

ставено од следниве должнички хартии од вредност во 

евра и САД-долари: 

- државни должнички хартии од вредност издадени 

од владите на Германија, САД, Франција, Холандија, 

Австрија и Финска;  

- инструменти на БИС МТИ (среднорочни инстру-

менти); 

- суверени должнички хартии од вредност (еврооб-

врзници);  

- должнички хартии од вредност издадени од меѓу-

народни финансиски институции и развојни банки; 

- должнички хартии од вредност издадени од аген-

ции кои имаат експлицитна гаранција на државата; 

- должнички хартии од вредност издадени од аген-

ции кои имаат изведена гаранција на државата и 

- должнички хартии од вредност издадени од феде-

рални држави. 
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4. Хартиите од вредност до достасување ќе се кори-

стат за обезбедување стабилен и предвидлив приход, 

без можност за продавање заради промените на пазар-

ните каматни стапки, потребите за ликвидност и про-

мените на расположливоста и приносот од другите 

вложувања. 

5. Оваа oдлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од  01.01.2014 година. 

 

 Гувернер 

 и претседавач 

О. бр. 02-15/XIV-2/2013 на Советот на Народната банка 

26 декември 2013 година на Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

4594. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/2010 и 

123/12), член 42 став 2 од Законот за девизно работење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 

49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11), точка 10 од 

Одлуката за начинот и условите за поднесување извеш-

таи за склучени кредитни работи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 138/06, 57/09 и 146/10), гу-

вернерот на Народната банка на Република Македонија 

донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-

СТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕ-

ДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ  

ОД НЕРЕЗИДЕНТИ 

 

1. Во Упатството за начинот и условите за поеди-

нечно известување за кредити земени од нерезиденти 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

162/10), во точка 7 - Кредитор, шифрите: „5“ и „6“ се 

бришат. 

По шифрата „4“, се додаваат четири нови шифри 

„7“, „8“, „9“ и „10“ коишто гласат:  

„7 - кога должникот и кредиторот се хоризонтално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-нерезидент; 

8 - кога должникот и кредиторот се хоризонтално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-резидент; 

9 - кога должникот и кредиторот се вертикално пов-

рзани во рамките на иста групација на директен инвес-

титор-нерезидент; 

10 - кога должникот и кредиторот се вертикално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-резидент.“ 

Зборовите: „шифрите 5 или 6“ се заменуваат со збо-

ровите: „шифрите 7, 8, 9 и 10“. 

2. Во точка 11, по кодот на користење „10“, се дода-

ваат два нови кода на користење „11“ и „12“ коишто 

гласат: 

„11 - користење како резултат на задржани трошо-

ци врз основа на договор за кредит 

12 - користење како резултат на промена на статус 

на резидент во нерезидент или нерезидент во рези-

дент.“ 

3. Во точка 13, во кодот на отплата „8“, зборовите: 

„отпишување отплата поради простување на долгот“ се 

заменуваат со зборовите: „простување на долгот“. 

По кодот на отплата „13“, се додаваат три нови ко-

да на отплата „14“, „15“ и „16“ коишто гласат: 

„14 - намалување на долгот врз основа на презема-

ње долг од страна на нерезидент; 

15 - намалување на долгот врз основа на откуп на 

кредитно побарување на нерезидент од страна на рези-

дент; 

16 - отпис на долгот.“ 

4. Во точка 19, шифрите на видот „5“ и „6“ се бри-

шат. 

По шифрата на видот „4“, се додаваат четири нови 

шифри: „7“, „8“, „9“ и „10“ коишто гласат:  

„7 - кога должникот и кредиторот се хоризонтално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-нерезидент; 

8 - кога должникот и кредиторот се хоризонтално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-резидент; 

9 - кога должникот и кредиторот се вертикално пов-

рзани во рамките на иста групација на директен инвес-

титор-нерезидент; 

10 - кога должникот и кредиторот се вертикално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-резидент.“ 

Зборовите: „шифрите 5 или 6“ се заменуваат со збо-

ровите: „шифрите 7, 8, 9 и 10“. 

5. Во прилогот шифрарници - шифрарник 4. Наме-

на на поодделните видови кредити, во „Финансиски 

кредити (03)“, по шифрата „27 Инвестициски вложу-

вања“, се додава шифрата 44 којашто гласи: „44 Потро-

шувачки кредит“. 

6. Ова упатство влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 

     У.  бр. 40566  

27 декември 2013 година Гувернер,  

Скопје Димитар Богов, с.р. 

____________ 

4595. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 

42 став 2 од Законот за девизно работење („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 

103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 10 од Од-

луката за начинот и условите за поднесување извештаи 

за склучени кредитни работи („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 138/06, 57/09 и 146/10), гу-

вернерот на Народната банка на Република Македонија 

донесе 
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У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-

СТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИ-

НЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ  

НА НЕРЕЗИДЕНТИ 

 

1. Во Упатството за начинот и условите за поеди-

нечно известување за кредити одобрени на нерезиден-

ти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

162/10),  во точка 7 - Корисник, шифрите „5“ и „6“ се 

бришат. 

По шифрата „4“, се додаваат четири нови шифри 

„7“, „8“, „9“ и „10“ коишто гласат:  

„7 - кога доверителот и корисникот се хоризонтал-

но поврзани во рамките на иста групација на директен 

инвеститор-нерезидент; 

8 - кога доверителот и корисникот се хоризонтално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-резидент; 

9 - кога доверителот и корисникот се вертикално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-нерезидент; 

10 - кога доверителот и корисникот се хоризонтал-

но поврзани во рамките на иста групација на директен 

инвеститор-резидент.“ 

Зборовите: „шифрите 5 или 6“ се заменуваат со збо-

ровите: „шифрите 7, 8, 9 и 10“. 

2. Во точка 11, по кодот на одобрување „10“ се до-

даваат два нови кода на одобрување „11“ и „12“, коиш-

то гласат: 

„11 - одобрување како резултат на задржани трошо-

ци врз основа на договор за кредит; 

12 - одобрување како резултат на промена на статус 

на резидент во нерезидент или нерезидент во рези-

дент.“ 

3. Во точка 13, во кодот на наплата 8, зборовите: 

„отпишување на наплатата поради простување на поба-

рувањето“ се заменуваат со зборовите: „простување на 

побарувањето“.  

По кодот на наплата 13, се додаваат три нови кода 

на наплата „14“, „15“ и „16“ коишто гласат: 

„14 - намалување на побарувањето врз основа на 

откуп на побарување од страна на нерезидент; 

15 - намалување на побарувањето врз основа на 

преземање обврски од страна на резидент; 

16 - отпис на побарувањето.“ 

4. Во точка 19, шифрите на видот на поврзаност  

„5“ и „6“ се бришат. 

По шифрата „4“, се додаваат четири нови шифри 

„7“, „8“, „9“ и „10“ коишто гласат:  

„7 - кога доверителот и корисникот се хоризонтал-

но поврзани во рамките на иста групација на директен 

инвеститор-нерезидент; 

8 - кога доверителот и корисникот се хоризонтално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-резидент; 

9 - кога доверителот и корисникот се вертикално 

поврзани во рамките на иста групација на директен ин-

веститор-нерезидент; 

10 - кога доверителот и корисникот се хоризонтал-

но поврзани во рамките на иста групација на директен 

инвеститор-резидент.“ 

Зборовите: „шифрите 5 или 6“ се заменуваат со збо-

ровите: „шифрите 7, 8, 9 и 10“. 

5. Ова упатство влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 

     У.  бр. 40568  

27 декември 2013 година Гувернер,  

Скопје Димитар Богов, с.р. 

____________ 

4596. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 

26 став 3 од Законот за девизното работење („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 

103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 135/11) и точка 14 од Од-

луката за начинот на вршење на платниот промет со 

странство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Ре-

публика Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-

НОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 

 

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот 

промет со странство („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 51/13 и 

144/13), прилогот бр. 4 се заменува со нов прилог бр. 4 

„ШИФРИ НА ОСНОВИ ЗА НАПЛАТИ И ПЛА-

ЌАЊА“, којшто е составен дел на ова упатство. 

2. Ова упатство влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година. 

 

     У.  бр. 40570  

27 декември 2013 година Гувернер,  

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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4597. 
Врз основа на член 48 став 2 од Законот за Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ број 158/10 и 123/12) и точ-

ка 5 од Одлуката за известување за пондерираните ка-

матни стапки на дадени кредити и на примени депози-

ти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

166/13), гувернерот на Народната банка на Република 

Македонија донесе 
 

УПАТСТВО 

ЗА НАЧИНОТ, ФОРМАТА И ОБРАСЦИТЕ ЗА ИЗ-

ВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОНДЕРИ-

РАНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ НА ДАДЕНИТЕ 

КРЕДИТИ И НА ПРИМЕНИТЕ ДЕПОЗИТИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  
 
1. Со ова упатство Народната банка на Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Народната 

банка) ги пропишува начинот, формата и обрасците за 

известување за пондерираните каматни стапки на даде-

ните кредити и на примените депозити.  

За потребите на статистиката на каматните стапки, 

банките и штедилниците ја известуваат Народната бан-

ка за пондерираните каматни стапки, коишто се одне-

суваат на каматните стапки и износите на вкупните 

сметководствени состојби на дадените кредити и на 

примените депозити и на новоодобрените кредити и 

новопримените депозити. 

Во известувањето се вклучуваат само кредитите и 

депозитите договорени со домаќинствата и нефинан-

сиските институции, резиденти на Република Македо-

нија. 

2. Одделните изрази употребени во ова упатство го 

имаат следново значење: 

2.1. За резидент се применува значењето утврдено 

со Законот за девизно работење.  

2.2. Нефинансиските институции ги опфаќаат  не-

финансиските друштва. Притоа, нефинансиските инс-

титуции може да бидат јавни и останати нефинансиски 

институции. 

2.3. Домаќинствата ги вклучуваат физичките лица, 

самостојните вршители на дејност и непрофитните 

институции коишто им служат на домаќинствата.  

2.4. Годишната договорна стапка (во понатамошни-

от текст: ГДС) се дефинира како каматна стапка којаш-

то индивидуално е договорена помеѓу банките/штедил-

ниците и домаќинствата/нефинансиските институции, 

за дадените кредити или примените депозити, сведена 

на годишна основа и искажана во проценти.  

2.5. Вкупните сметководствени состојби се дефини-

рани како состојба на сите кредити дадени на дома-

ќинствата/нефинансиските институции и состојбата на 

сите депозити вложени од домаќинствата/нефинансис-

ките институции, заклучно со крајот на извештајниот 

период.  

2.6. Новоодобрените кредити и новопримените 

депозити ги опфаќаат сите нови кредитни/депозитни 

договори склучени помеѓу домаќинствата/нефинансис-

ките институции од една страна и банките/штедилни-

ците од друга страна, во извештајниот период, односно 

сите кредитни/депозитни договори во кои за првпат се 

договара и се прецизира каматната стапка на креди-

тот/депозитот, како и сите нови преговарања за постој-

ните кредити/депозити во кои има активна вклученост 

на клиентот.  

2.7. Пондерираната каматна стапка се пресметува 

како количник помеѓу збирот на производите од ГДС и 

поодделните износи на секоја договорена кре-

дитна/депозитна партија и збирот на поодделните из-

носи на секоја договорена кредитна/депозитна партија. 

За секоја пропишана поодделна кредитна/депозитна 

ставка во известувањето се пресметува посебна просеч-

на пондерирана каматна стапка. 

2.8. Оригиналната рочност на достасување се одне-

сува на фиксниот период на траење на кредитниот до-

говор. Според оригиналната рочност на достасување, 

за потребите на ова упатство, е извршена поделбата кај 

кредитите, па има кредити со рок на достасување: 

- до 1 година; 

- над 1 до 5 години; и  

- над 5 години; и  

2.9. Оригиналната рочност на достасување се одне-

сува на фиксниот период на траење на депозитниот до-

говор. Според оригиналната рочност на достасување, 

за потребите на ова упатство, е извршена поделбата кај 

депозитите, па има депозити со рок на достасување: 

- до 1 година;  

- над 1 до 2 години; и  

- над 2 години. 

2.10. Иницијален период на фиксирање се однесува 

на периодот определен во моментот на склучување на 

договорот за кредит, за време на којшто нема да се 

промени каматната стапка. Иницијалниот период може 

да биде помал или еднаков на договорената оригинал-

на рочност на достасување. 

Кај станбените кредити на домаќинствата, за потре-

бите на ова упатство, е извршена поделба на кредити 

со: 

- флуктуирачка стапка или со иницијален период на 

фиксирање до 1 година;  

- иницијален период на фиксирање над 1 година до 

5 години;  

- иницијален период на фиксирање над 5 години до 

10 години; и  

- иницијален период на фиксирање над 10 години. 

Кај потрошувачките кредити и кредитите за други 

намени на домаќинствата, за потребите на ова упат-

ство, е извршена поделба на кредити со: 

- флуктуирачка стапка или со иницијален период на 

фиксирање до 1 година;  

- иницијален период на фиксирање над 1 година до 

5 години; и  
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- иницијален период на фиксирање над 5 години. 

Кај кредитите дадени на нефинансиските институ-

ции (јавни и останати), за потребите на ова упатство, е 

извршена поделба на:  

-  флуктуирачка стапка или со иницијален период 

на фиксирање до 3 месеци; 

-  иницијален период на фиксирање над 3 месеци до 

1 години; 

-  иницијален период на фиксирање над 1 година до 

3 години; 

-  иницијален период на фиксирање над 3 години до 

5 години; 

-  иницијален период на фиксирање над 5 години до 

10 години; и 

-  иницијален период на фиксирање над 10 години. 

2.11. Посебните финансиски инструменти ги опфа-

ќаат: прекуноќните депозити (депозитите по видување, 

депозитите преку ноќ и позитивните салда на тековни 

сметки), обновливите кредити (револвинг), негативни-

те салда на тековни сметки и кредитите врз основа на 

кредитни картички. 

3. За потребите на ова упатство, извршени се и дру-

ги поделби, и тоа:  

3.1. Поделба според валутите: 

- во денари; 

- во денари со валутна клаузула; и  

- во странска валута.  

За кредитите/депозитите договорени во денари со 

валутна клаузула и во странска валута, извршена е до-

полнителна поделба во евра, САД-долари, швајцарски 

франци и останати валути.  

3.2. Поделба според намената, каде што кредитите 

дадени на домаќинствата ги опфаќаат станбените кре-

дити, потрошувачките кредити и останатите кредити. 

3.3. Поделба според висината на кредитите дадени 

на нефинансиските институции, каде што кредитите се 

поделени на: 

- кредити дадени во износ до 0,25 милиони евра (во 

денарска противвредност); 

- кредити дадени во износ над 0,25 милиони евра до 

1 милион евра (во денарска противвредност); и 

- кредити дадени во износ над 1 милион евра (во де-

нарска противвредност). 

3.4. Поделба во зависност од обезбедувањето, каде 

што кредитите се поделени на кредити со и без обезбе-

дување. Кај кредитите со обезбедување се прикажува 

само оној износ на новоодобрените кредити којшто е 

обезбеден.  

 

II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

4. Банките и штедилниците доставуваат податоци 

за пондерираните каматни стапки на дадените кредити 

и на примените депозити на единствени, стандардизи-

рани и унифицирани обрасци, дадени во прилозите ко-

ишто се составен дел на ова упатство, и тоа: 

- Прилог бр. 1 - Образец КС1: Пондерирани камат-

ни стапки и износи на сметководствената состојба на 

дадените кредити и на примените депозити; 

- Прилог бр. 2 - Образец КС2: Пондерирани камат-

ни стапки и износи на новоодобрените кредити и на 

новопримените депозити; 

- Прилог бр. 3 - Образец КС3: Пондерирани камат-

ни стапки и износи на новоодобрените кредити со 

обезбедување; 

- Прилог бр. 4 - Образец КС4: Пондерирани камат-

ни стапки и износи на новоодобрените кредити со 

обезбедување, по оригиналното достасување; и 

- Прилог бр. 5 - Образец КС5: Пондерирани камат-

ни стапки и износи на прекуноќните депозити, обнов-

ливите кредити (револвинг), негативните салда на те-

ковни сметки и кредитите врз основа на кредитни кар-

тички. 

Формата и содржината на обрасците се пропишани 

со ова упатство.  

 

III. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАС-

ЦИТЕ 

 

5. Обрасците КС1, КС2, КС3, КС4 и КС5 се соста-

вени од три дела: 

- Дел I: Каматни стапки на денарските кре-

дити/депозити; 

- Дел II: Каматни стапки на денарските кре-

дити/депозити со валутна клаузула; и 

- Дел III: Каматни стапки на кредитите/депозитите 

во странска валута. 

6. При известувањето, банките/штедилниците ги 

наведуваат матичниот број на институцијата, датумот 

којшто го означува извештајниот период и типот на по-

датоците коишто се испраќаат (редовни податоци, ко-

рекција на претходно доставени податоци или брише-

ње претходно доставени податоци).  

7. Во образецот КС1 - Пондерирани каматни стапки 

и износи на сметководствената состојба на дадените 

кредити и на примените депозити, банките и штедил-

ниците треба да ги внесат податоците согласно со 

вкупната сметководствена состојба, во извештајниот 

период. 

Во рамките на сите делови од образецот е извршена 

поделба според следниве критериуми: 

- секторската припадност; 

- намената на кредитите на домаќинствата;  

- оригиналната рочност на достасување; и 

- валутата. 

8. Во образецот КС2 - Пондерирани каматни стапки 

и износи на новоодобрените кредити и на новоприме-

ните депозити, банките/штедилниците треба да ги вне-

сат податоците за сите нови кредитни/депозитни дого-

вори, како и за сите нови преговарања за постојните 

кредити/депозити, договорени во извештајниот период.  
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Во рамките на сите делови од образецот е извршена 

поделба според следниве критериуми: 

- секторската припадност; 

- намената на кредитите на домаќинствата; 

- висината на кредитите дадени на нефинансиските 

институции;  

- иницијален период на фиксирање на каматната 

стапка кај кредитите; 

- оригиналната рочност на достасување кај депози-

тите; и 

- валутата. 

9. Во образецот КС3 - Пондерирани каматни стапки 

и износи на новоодобрените кредити со обезбедување, 

банките и штедилниците треба да ги внесат податоците 

за обезбедениот дел на новоодобрените кредити, во из-

вештајниот период. 

Во рамките на сите делови од образецот е извршена 

поделба според следниве критериуми: 

- секторската припадност; 

- намената на кредитите на домаќинствата; 

- висината на кредитите дадени на нефинансиските 

институции; 

- иницијален период на фиксирање на каматната 

стапка кај кредитите; и 

- валутата. 

10. Во образецот КС4 - Пондерирани каматни стап-

ки и износи на новоодобрените кредити со обезбеду-

вање, по оригиналното достасување, банките и штедил-

ниците треба да ги внесат податоците за вкупните но-

воодобрени кредити со оригинално достасување над 1 

година, како и за обезбедениот дел на новоодобрените 

кредити со оригинално достасување над 1 година, во 

извештајниот период. 

Во рамките на сите делови од образецот треба да се 

внесат податоци за новоодобрените кредити по висина-

та на износот на кредитот, по валутата на кредитот, 

одобрени со флуктуирачка стапка или со иницијален 

период на фиксирање до 1 година. 

11. Во образецот КС5 - Пондерирани каматни стап-

ки на прекуноќните депозити, обновливите кредити 

(револвинг), негативните салда на тековни сметки и 

кредитите врз основа на кредитни картички, банките и 

штедилниците потребно е да ги внесат податоците за 

износите и пондерираните каматни стапки согласно со 

вкупната сметководствена состојба, во извештајниот 

период. 

Во рамките на сите делови на образецот е извршена 

поделба според следниве критериуми: 

- секторската припадност;  

- класификацијата по посебни финансиски инстру-

менти; и 

- валутата. 

12. Во обрасците КС1, КС2, КС3, КС4 и КС5 треба 

да се внесат следниве податоци: 

- во колоната 2: износите на дадените кредити и на 

примените депозити; и 

- во колоната 3: пондерираната каматна стапка. 

13. Износите на сметководствената состојба на кре-

дитите/депозитите, како и износите на новоодобрените 

кредити/новопримените депозити, треба да бидат иска-

жани во илјади денари, заокружени на две децимали. 

14. Пондерираните каматни стапки на кредитите и 

депозитите треба да бидат искажани во проценти на го-

дишно ниво, заокружени на две децимали. 

15. Пример за начинот на пресметка на пондерира-

ната каматна стапка во обрасците КС1, КС2, КС3, КС4 

и КС5 е даден во прилогот бр. 6.  

16. Во пресметката на пондерираните каматни стап-

ки се вклучуваат и бескаматните депозити, т.е. депози-

тите со каматна стапка „0“.  

17. Подетаљни методолошки објаснувања за извеш-

тајните категории, како и информации за начинот на 

доставување на податоците: електронското потпишу-

вање, кодирањето на податоците, електронскиот фор-

мат, како и вградените логички и математички контро-

ли се содржани во Техничкото упатство за електронско 

доставување - статистика на каматните стапки и во Ме-

тодологијата за известување за пондерираните каматни 

стапки на дадените кредити и на примените депозити. 

Воедно, како прилог кон Методологијата, во посебна 

колона 4, ќе бидат дадени сметките од сметковниот 

план за банките, како и други објаснувања, за сите по-

одделни ставки од обрасците коишто треба да се ко-

ристат при пресметката на пондерираните каматни ста-

пки.  

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

18. Со отпочнувањето со примена на ова упатство 

престанува да важи Упатството за пополнување извеш-

таи за каматни стапки на примени депозити и дадени 

кредити (образец КС-1 и образец КС-2), У бр. 8724 од 

14.11.2011 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 160/11). 

19. Известувањето за извештајните периоди март, 

април и мај 2014 година ќе се врши истовремено, сог-

ласно со Упатството за пополнување извештаи за ка-

матни стапки на примени депозити и дадени кредити 

(образец КС-1 и образец КС-2), У бр. 8724 од 

14.11.2011 година („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 160/11) и согласно со ова упатство. 

20. Ова упатство влегува во сила на денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од 1 март 2014 година. 

 

     У.  бр. 40571  

27 декември 2013 година Гувернер,  

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
4598. 

Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12 и 148/13), ја приложуваме следната 

 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ЈУЛИ 
2013 – ДЕКЕМВРИ 2013 

 Бр. 08-2772/2 
25 декември 2013 година                                Директор, 
          Скопје                          Александар Пујовски, с.р. 

______________ 
 

4599. 
Врз основа на член 44 став (5) и член 48 став (1) од Законот за спортот („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12 и 148/13), ја приложуваме следната 
 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИ ЛИЦА И ТРЕНЕРИ КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ ВО РАБОТАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА 
СПОРТСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 Бр. 08-2772/3 
25 декември 2013 година                                Директор, 
          Скопје                          Александар Пујовски, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4600. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно    чл. 19 ст. 1 од Законот за Јавното об-
винителство („Службен  весник РМ“ бр.150/07 )  на од-
ржаната четириесет и четврта седница на ден  
26.12.2013 година  донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА ВРЕМЕНО 
УПАТУВАЊЕ ВО ДРУГО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  

НАЈМНОГУ ДО 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ 
 

I 
Борче Јанев јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство Делчево, упатен на 01.07.2013 година, 
со Одлука А.бр.148-4/13 од 25.06.2013 година, да ја 
врши должноста јавен обвинител за време до 6 (шест) 
месеци во Основното јавно обвинителство Кочани, МУ 
СЕ ПРОДОЛЖУВА ЗА УШТЕ 6 (шест) месеци, да ја 
ишвршува функцијата јавен обвинител во Основното 
јавно обвинителство Кочани поради вонредно зголеме-
ниот обен на работата.      

 
II 

Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното до-
несување на 01.01.2014 година. 

 
 Совет на јавните обвинители 

А. бр. 252-2/2013 
26 декември 2013 година 

на Република Македонија 
Претседател, 

Скопје Костадин Кизов, с.р. 
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4601. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11 и 79/13) и член 28 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по ба-
рањето на Друштво за производство, промет и услуги 
СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз – извоз Скопје, на седницата 
одржана на 30.12.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштво за производство, промет и услуги 

СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз – извоз Скопје, со седиште на 
ул. „Борис Трајковски“ бр. 68, Скопје, сe издава ли-
ценца за вршење на енергетската дејност трговија со 
електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.     3. 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неј-
зиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република  Македо-
нија“. 

 
УП1 Бр. 07-201/13  

30 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
                                                                      Прилог 1 
 

 Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги СУПЕР-

ТРЕЈД ДОО увоз – извоз Скопје, со седиште на ул. Бо-
рис Трајковски бр. 68, Скопје 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

    Трговија со електрична енергија  
3. Датум на издавање на лиценцата:  
    30.12.2013 година  
4. Датум до кога важи лиценцата:  
    30.12.2023 година  
5. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ - 151.10.1/13 
6.  Број на деловниот субјект - 4258339 
7.  Единствен даночен број - 4030991106643 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 
пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос на електрична енергија и мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-
лата за доделување на прекуграничните преносни капа-
цитети. 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  
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10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

 Носителот на лиценцата е должен да: 

 -  обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 

капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-

те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-

носен и дистрибутивен капацитет и регулираните 

услуги, согласно превземените обврски за потрошува-

чите кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота; 

12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

  Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  
- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 
 
13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 
- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 
- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-
трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 
правилникот. 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 
за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување,     суспендирање и одземање на 

лиценцата 
Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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4602. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11 и 79/13), како и член 28 од Правилникот 

за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по 

барањето на ЕВН Македонија Електроснабдување ДО-

ОЕЛ Скопје, Друштво за снабдување со електрична 

енергија, за издавање на лиценца за снабдување со 

електрична енергија, на седницата одржана на 

30.12.2013 година, донесе 

  

ОДЛУКА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ 

Скопје, Друштво за снабдување со електрична енер-

гија, со седиште на ул. 11 Октомври бр. 9, Скопје, му 

се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 

снабдување со електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

УП1 Бр. 07-218/13  

30 декември 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

Прилог 1 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ 

Скопје, Друштво за снабдување со електрична енер-

гија, ул.„ 11 Октомври“ бр. 9, Скопје 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата 

30.12.2013 година 

4. Датум на важење на лиценцата 

30.12.2023 година 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 150.11.1/13 

6. Број на деловниот субјект – 6717110 

7. Единствен даночен број – 4080011522805 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување       со елек-

трична енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата                                                                                   

може да ја врши на целата територија на Република 

Македонија и странство. 

11.  Услови и начин на извршување на об-

врските на носителот на лиценцата  

 Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласнокупопродажните дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 

за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-

тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 

своите потрошувачи 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазарот на електричната енергија во од-

нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
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се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-

полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 

со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 

извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Македонија работи во соглас-

ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-

публика Македонија, а особено оние кои се однесуваат 

на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, 

заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 

заштита на животната средина, животот и здравјето на 

луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите; 

12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

   Носителот на лиценцата е должен: 

-  во своите интерни пресметки да води одвоена 

евиденција за секоја од енергетските дејности за кои 

што поседува лиценца;  

-  во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

 Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за ра-

ботењето во претходната година (извештајна година), 

кој особено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според  купопродажните договори, 

според напонското ниво на приклучок  и категоријата 

на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 

составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето во соглас-

ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување,     суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  
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4603. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11 и 79/13) и член 28 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по ба-

рањето на Друштво за трговија и услуги ЕНЕРГГИА 

НАТУРАЛИС ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, на седница-

та одржана на 30.12.2013 година донесе  
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за трговија и услуги ЕНЕРГИА НА-

ТУРАЛИС ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со седиште на 

ул. Булевар Илинден бр. 47/1-2, Скопје, сe издава ли-

ценца за вршење на енергетската дејност трговија со 

електрична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.     3. 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неј-

зиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република  Македо-

нија“. 

 

УП1 Бр. 07-220/13  

30 декември 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

        Прилог 1  

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и услуги ЕНЕРГИА НАТУРА-

ЛИС ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со седиште на ул. 

Булевар Илинден бр. 47/1-2, Скопје 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

3. Датум на издавање на лиценцата:  

30.12.2013 година  

4. Датум до кога важи лиценцата:  

30.12.2023 година  

5. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ЕЕ - 152.10.1/13 

6. Број на деловниот субјект - 6910513 

7.  Единствен даночен број - 4080013540223 

8.  Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазарните прави-ла, мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија и мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија како и Пра-

вилата за доделување на прекуграничните преносни ка-

пацитети. 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-

те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 
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- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдни со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-

носен и дистрибутивен капацитет и регулираните ус-

луги, согласно превземените обврски за потрошувачи-

те кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота; 

12. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

-  да обезбедува  консолидирани финансиски из-

вештаи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да      доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според      купопродажните договори, 

согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

 Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување,     суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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4604. 
Врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/11, 
79/13 и 164/13 ) и член 4 од Правилникот за начин и ус-
лови за регулирање на цени за пренос, дистрибуција и 
снабдување со природен гас („Службен весник на РМ“ 
бр. 161/09, 15/10, 166/12 и 185/13), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.12.2013 година, донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНА МАКСИ-
МАЛНА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА 
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИ-
ФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА 
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА  

ПЕРИОД ОД 01.01.2014 ДО 30.09.2014 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулираната максимална цена за 

услугата снабдување со природен гас на тарифните 
потрошувачи приклучени на системот за пренос на 
природен гас за период од 01.01.2014 до 30.09.2014 го-
дина за МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје да 
изнесува 0,2958 ден/nm3.  

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

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.  

 
УП1 Бр. 08-243/13  

30 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4605. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013 и 164/2013), член 28 од Законот за 
акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и 
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати („Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 30.12.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 39,871 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 41,216 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 42,837 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 42,306 
  
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 32,785 

 Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 78,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 80,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 70,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 58,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 40,208 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

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

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

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

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 
согласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 21,984 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 21,911 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,455 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно 

членот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на 
секој поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна 
група изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 
31.12.2013 година и истата ќе се објави во “Службен 
весник на Република Македонија” и на веб-страницата 
на Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија. 

 
Бр. 02-2263/1  

30 декември 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4606. 
Врз основа на член 157 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ 
бр.98/12, 166/12, 15/13 и 170/13), а во врска со член 229 
од истиот закон, Управниот одбор на Фондот на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 26 декември 2013 година, до-
несе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО 
СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА РАБОТ-
НИТЕ МЕСТА ВО „ДЕТОНИТ“ ДООЕЛ - РАДОВИШ 

 
Член  1 

Во „Детонит“ ДООЕЛ – Радовиш, прво барање, ка-
ко работни места на кои стажот на осигурување се сме-
та со зголемено траење, се сметаат следните работни 
места: 

 

Ред.
бр. 

РАБОТНО МЕСТО 
Степен на 

зголемување 

1. Раководител на производство 12/15 

2. Одржување и котлара 12/15 

3. Возач на специјално возило 12/15 

4. Дозер на експлозивни смеши 12/15 

 
Член  2 

Стажот на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните мес-
та од член 1 на оваа Одлука, се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа Одлука, но најрано од  денот 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да се плати додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член  3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од членот 1 на оваа Одлука. 

 
Член 4 

На осигурениците од член 1 на оваа Одлука стажот 
на осигурување им се зголемува само за времето што 
ефективно го поминале на работа. 

 
Член  5 

Времето поминато на работните места на кои ста-
жот на осигурување се смета со зголемено траење, мо-
же да се утврди само врз основа на евиденцијата што 
организациите ја водат за тие работни места и за работ-
ниците што ги вршат тие работи. 

 
Член  6 

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 02-7042/1                                Управен одбор 

27 декември 2013 година                     Претседател, 
Скопје                                        Ацо Стојанов, с.р.  



 Стр. 74 - Бр. 186                                                                             30 декември 2013 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4607. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за 

здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), а во вр-
ска со член 11-а од Правилникот за утврдување на по-
стапка за определување на месечниот износ на средс-
тва кои здравствената установа може да ги добие за из-
дадени лекови на рецепт од Листата на лекови кои па-
ѓаат на товар на средствата на Фондот (број 33/2010, 
44/2010, 65/2010, 127/2010, 33/2011, 181/2011 и 
164/2012 год.), Управниот Одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 24 декември 2013 година, донесе 

 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СКАПИ ЛЕКОВИ ОД ЛИ-
СТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА 

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА  ШТО СЕ  ИЗДАВААТ НА   РЕЦЕПТ 

ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Како скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено осигурување, а се 
издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита, 
во смисла на Правилникот за  утврдување на постапка 
за определување на месечниот износ на средства кои 
здравствената установа може да ги добие за издадени 
лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на 
товар на средствата на Фондот, се утврдуваат следните 
лекови: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Здравствените установи аптеки се должни да ги фа-
ктурираат реализираните рецепти за лековите од член 1 
на оваа одлука во посебна фактура за Фондот. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување 

во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се 

применува од 01.01.2014 година. 

Со денот на отпочнување на примената на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдување на 

скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

што се издаваат на рецепт во примарната здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

број 148/2012). 

 

Број 02-19797/1                         Управен одбор 

25 декември 2013 година                  Претседател, 

    Скопје                                   Ангел Митевски, с.р. 

__________ 

4608. 

Врз основа на член 30 и 56 став 1 точка 3 од Зако-

нот за здравственото осигурување („Службен весник 

на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 

96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 

18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 

50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), 

и член 43 од Правилникот за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените лица во странство 

(„Службен весник  на Република Македонија“ број 

88/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија на седницата одржана на 

24 декември 2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ОД-

ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ 

ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-

НОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУ-

ГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предви-

дени во Правилникот за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените лица во странство 

(„Службен весник  на Република Македонија“ број 

133/2011, 53/2012, 18/2013, 88/2013, 91/2013 и 

138/2013),  во членот 1  обрасците:Барање за болничко 

лекување во странство (образец-Л1); Барање за продол-

жување на лекување во странство и/или признавање на 

дополнителни трошоци (образец-Л2); Барање за кон-

тролен преглед во странство по извршено болничко ле-

кување во странство на товар на ФЗОМ (образец-Л4); 

Барање за надомест на средства за пренос на починато 

лице при болничко лекување во странство на товар на 

ФЗОМ (образец-Л5), се заменуваат со нови обрасци 

кои се составен дел на оваа одлука. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Број 02-19801/1                           Управен одбор 

25 декември 2013 година                    Претседател, 

    Скопје                                   Ангел Митевски, с.р. 



30 декември 2013  Бр. 186 - Стр. 75 

 
 



 Стр. 76 - Бр. 186                                                                             30 декември 2013 
 



30 декември 2013  Бр. 186 - Стр. 77 

 
 



 Стр. 78 - Бр. 186                                                                             30 декември 2013 
 

 



30 декември 2013  Бр. 186 - Стр. 79 

 
 

СОБРАНИЕ НА ЗАМП 
4609. 

 
Во „Службен весник на РМ“ број 169 од 5.12.2013 година, објавен е Правилникот за распределба на автор-

ските надоместоци донесен од Собранието на ЗАМП на 2.12.2013 година. 
Како составен дел на Правилникот за распределба на авторските надоместоци, согласно член 32 алинеја 2 

е и образецот – Пријава на дело.  
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