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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3933. 

Врз основа на член 4-а став 11 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/2012 и 41/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 21.8.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА КО-

РИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО - ИНДУСТРИСКА  РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 2“ -  ДПТТУ ЕНЕРГИЈА  

ИНВЕСТ ЛТД ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ С. БУНАРЏИК , ИЛИНДЕН 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за доделување на државна помош на корисник на техно-

лошко-индустриската развојна зона „Скопје 2“ - ДПТТУ Енергија Инвест ЛТД експорт-импорт ДООЕЛ с. Бунар-

џик, Илинден. 

 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

        Бр. 42-6432/3                                                       Претседател на Владата 

 21 август 2014 година                                                         на Република Македонија, 

            Скопје                                                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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3934. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 21.8.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 

ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „COMBINED 
ENDEAVOR 14“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА 

ГЕРМАНИЈА 
 
1. За учество  во вежбовна активност „Combined 

Endeavor 14“, која ќе се одржи во Графенвур, Сојузна 
Република Германија (во натамошниот текст: вежбов-
ната активност), во периодот од 25.8.2014 година до 
13.9.2014 година, се испраќа единица на Армијата на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Армија-
та) во состав од дваесет припадници.  

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата, ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а трошоците за дневници ги 
обезбедува Министерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадни-
ците на Армијата, ги врши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-6796/1 Претседател на Владата 

21 август 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
3935. 

Врз основа на член 2-а од Законот за матичната 
евиденција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008, 67/2009, 
13/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 1 август 2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА 
УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ 

КНИГИ 
 
1. За вршител на должноста директор на Управата 

за водење на матичните книги, орган во состав на Ми-
нистерството за правда, се именува Ашим Зекироски, 
досегашен в.д. директор на Управата. 

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

 
Бр. 24-6497/1 Претседател на Владата 

1 август 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

3936. 

Врз основа на член 99 став  7 од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 

55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 7.7.2014 

година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-

ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРО-

ДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ 

ПРОСТОР  ВО  СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА 

 

1. Во Годишната програма за изградба, продажба и 

одржување на станбениот простор во сопственост на 

Република Македонија за 2014 година („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 8/2014) во делот 

„ВТОР ДЕЛ”, Глава I во точката I.6. во табелата, по 

реден број 13 се додава дел со нов реден број 14 кој 

гласи: 

 

 

  

 

 

 

2. Во Глава II во точката II.2.  во ставот  1 износот 

,,54.217.319,00“ се заменува со износот ,,44.069.319,00“ 

и износот ,,5.682.185.081,00“ се заменува со износот  

,,5.692.333.081,00“. 

3. Во точката II.6. во ставот 1 износот 

,,5.341.626.968,00“ се заменува со износот  

,,6.328.609.249,00“, износот  ,,3.497.764.875,00“ се за-

менува со износот ,,4.484.747.156,00“ и износот 

,,1.172.630.984,00“ се заменува со износот  

,,1.182.778.984,00“. По ставот 5 се додава нов став 6 кој 

гласи: ,,За реализација на на објектот ГП 7.1.1 ДУП 

Централно градско подрачје на Град Скопје - Мал Ринг 

(реден бр. 14 од табелата) за потребите на Акцио-

нерското друштво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен простор од значење за 

Републиката – Скопје потребни се вкупно средста во 

висина од 986.982.281,00 денари со вклучен ДДВ., а во 

2014 година се очекува да се вложат средства во 

висина од 10.148.000,00 денари со вклучен ДДВ кои се 

обезбедуваат од предвидените извори на финансирање 

во Глава III од оваа програма.“ 

4. Прилозите 6 и 8 се заменуваат со нови прилози 6 

и 8 кои се составен  дел на оваа програма.  

5. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 42-5263/1 Заменик на претседателот 

7 јули 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3937. 
Врз  основа  на  член  5-г став 4  од  Законот  за  де-

тективската дејност („Службен  весник  на Република 

Македонија“ бр. 80/99, 66/07, 86/08, 51/11 и 164/13),  

министерот за внатрешни работи, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-

НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА-

ТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОС-

ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИС-

ПИТ  ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

во однос на просторните услови и материјално-технич-

ката и информатичката опрема на просториите за пола-

гање на стручниот испит за вршење на детективска 

дејност (во натамошниот текст: испитот).  

 

Член 2 

1) Полагањето се спроведува во две простории од 

кои секоја одделно треба да бидат опремена со: 

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците 

за тестирање, пет за членовите на комисијата за пола-

гање и една за серверот, 

- најмалку 36 столчиња и  

- дисплеј за објавување на резултати со димензии 

од најмалку 2x2 метри, 

- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е 

најмалку 19“, 

- еден централен сервер со монитор за надгледу-

вање на процесот на тестирање и за локално снимање 

на процесот на тестирање, 

- локална комуникациска мрежа, 

- мрежен преклопник и 

- мрежна камера за снимање на полагањето.   

 

Член 3 

Просториите за полагање на испитот имаат интер-

нет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за 

електронското полагање на испитот и пристап до апли-

кацијата на Министерството за внатрешни работи за 

спроведување на електронското полагање на испитот. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 12.1-57116/1 Министер 

18 август 2014 година за внатртешни работи, 

Скопје Гордана Јанкулоска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

3938. 
Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14 и 

43/14), министерот за здравство, донесе 

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПOЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕ-

МА И СТРУЧЕН КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧ-

НУВАЊЕ СО РАБОТА И ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТ-

ВЕНА  ДЕЈНОСТ ВО ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за потребниот простор, опрема и 

стручен кадар за основање, почнување со работа и вр-

шење на здравствена дејност во здравствени установи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

91/13) во член 11 точка В) потточка 2) по зборот „сред-

но“ се става запирка, а зборовите „или вишо образо-

вание од областа на стоматологијата“ се заменуваат со 

зборот „вишо“. 

 

Член 2 

Во член 49 во точката А) по потточката 6) се додава 

нова потточка 7), која гласи: 

„7) Аптеките во кои се спроведуваат ноќни дежур-

ства заради 24 часовно снабдување со лекови и ме-

дицински помагала, обезбедуваат прозор - шалтер  пре-

ку кој може да се врши издавањето на лекови и меди-

цински помагала.“                                                                                                                    

 

Член 3 

По членот 49 се додаваат два нови члена 49-а и 49-б, 

кои гласат: 

 

„Член 49-а 

Аптекарска станица обезбедува најмалку: 

 

А) Простор 

Аптекарската станица обезбедува најмалку: офици-

на од 10 м2, просторија за чување на лекови и апте-

карска амбалажа од 6 м2 и санитарен јазол. 

 

Б) Опрема 

Железен орман за чување на наркотици, ладилник, 

железен орман за лесно запаливи материи, компјутер 

со печатач, пристап до интернет и еден читач за елект-

ронска картичка за секој шалтер на кој се издаваат ле-

кови.  

 

Член 49-б 

Подвижна аптека обезбедува возило со товарен 

простор  за  сместување на лековите односно медицин-

ските помагала со корисен волумен за сместување на 

товар од најмалку 800 дм
3
, со полици за чување и смес-

тување на лековите и медицинските помагала, метален 

сеф за чување на наркотици и опојни дроги доколку се 



22 август 2014  Бр. 125 - Стр. 7 

 
 

издаваат наркотици и опојни дроги, ладилник за чува-

ње на лекови кои се чуваат на посебен температурен 

режим од +2
о
С до +8

о
С доколку се издаваат такви ле-

кови, железен орман за лесно запалливи материи до-

колку се издаваат такви материи и клима уред во вози-

лото за одржување температура до 26
о
С.“ 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.07-6971/2  

18 август 2014 година Министер за здравство, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

3939. 

Врз основа на член 4 став (6) од Законот за едно-

кратно отпишување на долговите на граѓаните („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 112/14), 

министерот за здравство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДИЈАГНОЗИТЕ КОИ СЕ СМЕТААТ КАКО 

ПОТЕШКА БОЛЕСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат дијагнозите кои 

се сметаат како потешка болест во смисла на Законот 

за еднократно отпишување на долговите на граѓаните. 

 

Член 2 

Дијагнози кои се сметаат како потешка болест се: 

- малигни заболувања со дијагноза од Ц00 заклучно 

со Ц97, според Меѓународната класификација на бо-

лести - десетта ревизија, и 

- цереброваскуларни заболувања со дијагноза од 

И60 заклучно со И69, според Меѓународната класифи-

кација на болести - десетта ревизија. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 07-7638/3  

21 август 2014 година Министер за здравство, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

3940. 

Врз основа на член 64-в став (3) од Законот за јав-

ните патишта („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 

44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14 и 42/14), министе-

рот за транспорт и врски, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 
НА ОШТЕТЕНИТЕ ВОЗИЛА И ВОЗИЛА ВО ДЕ-
ФЕКТ ОД ОПШТИНСКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ ПА-
ТИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА СООДВЕТНАТА  

ОПШТИНА ИЛИ ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето и потребната документација за 
добивање на лиценцата за отстранување на оштетените 
возила и возила во дефект од општинските и локалните 
патишта за територијата на соодветната општина или 
градот Скопје.  

 
Член 2 

Барањето за добивање на лиценцата за отстрану-
вање на оштетените возила и возила во дефект од опш-
тинските и локалните патишта за територијата на соод-
ветната општина или градот Скопје се доставува на 
образец во А-4 формат на хартија во бела боја.  

Барањето од став 1 на овој член ги содржи следните 
податоци: назив на општината, назив „Барање за доби-
вање на лиценца за отстранување на оштетените возила 
и возила во дефект од општинските и локалните па-
тишта“, име и презиме на подносителот на барањето, 
назив и седиште на правното лице, број на моторни во-
зила со кои ќе се врши дејноста, потребни документи: 

1. Извод од тековна состојба на правното лице од 
единствениот трговски регистар од Централен  регис-
тар на Република Македонија  во оригинал (не постар  
од шест месеци) со соодветна приоритетна дејност. 

2. Доказ за сопственост на едно или повеќе регис-
трирани возила за отстранување на оштетени возила и 
возила во дефект: 

- Фотокопија заверена на нотар од собраќајни доз-
воли на возилата регистрирани на име на правното ли-
це или 

- Договор за лизинг (оригинал или копија заверана 
на нотар), 

3. Доказ дека има вработено во редовен работен 
однос, минимум еден возач по возило со: 

- Список на вработени по обврзник од Фондот за 
пензиско инвалидско осигурување на Република Маке-
донија во оригинал  (не постар од 60 дена) или 

- Преглед на пријави/одјави во задолжителното со-
цијално осигурување за деловен субјект издаден од 
Агенцијата за вработување на Република Македонија 
во оригинал  (не постар од 60 дена) 

4. Важечко уверение за положен курс за давање на 
итна медицинска помош за секој возач. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 01-11464 Министер 

7 август 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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3941. 

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) ми-
нистерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  
ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урба-

нистичко планирање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 
37/14) во членот 38 по ставот (11) се додава нов став 
(12) кој гласи: 

„(12) По исклучок од став (2) на овој член при реа-
лизација на донесени урбанистички планови во кои е 
предвидена изградба на градба со намена Е2-катна 
гаража, дозволени се пречекорувања на градежната ли-
нија со архитектонска пластика и кога градежната ли-
нија се совпаѓа со градежната парцела на соседот.“ 

 
Член 2 

Во членот 42 по ставот (4) се додава нов став (5) кој 
гласи: 

„(5) По исклучок од став (4) на овој член при реали-
зација на донесени урбанистички планови во кои е 
предвидена изградба на градба со намена Е2-катна га-
ража, дозволени се регуларни отвори на катната гаража 
и кога растојанието помеѓу градежната линија и стра-
ната на градежната парцела е нула или е помало од три 
метри.“ 

 
Член 3 

По членот 53 се додава нов член 53-а кој гласи: 
 

„Член 53-а 
(1) При реализација на донесени урбанистички пла-

нови во кои е предвидена изградба на градба со намена 
Е2-катна гаража со точно определен број на паркинг 
места, заради обезбедеување на пропишаниот број на 
паркинг места, со проектната документација за градби-
те врз основа на која се издава одобрение за градење 
може да се надминат утврдените параметри за вкупно 
изградена површина на градбата и коефициентот на 
искористеност, само доколку при тоа не се надминат 
утврдените параметри за површината за градење, мак-
сималната височина на градбата и процентот на изгра-
деност. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член, компати-
билните класи на намени се пресметуваат врз основа 
на вкупно изградената површина на градбата, која е 
утврдена со проектната документација за градбата врз 
основа на која се издава одобрение за градење“ 

 
Член 4 

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

 
Бр. 01-11897 Министер 

19 август 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3942. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 

13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија, постапувајќи по 

Барањето на Акционерското друштво КОППЕР ИН-

ВЕСТМЕНТС АД Скопје за одобрување на  приватна 

понуда на хартии од вредност поднесено на ден 

30.7.2014 година, на седницата одржана на ден 

14.8.2014 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Акционерското друштво КОППЕР ИНВЕСТ-

МЕНТС АД Скопје се дава одобрение за издавање на 

долгорочни хартии од вредност по пат на приватна по-

нуда - втора емисија на 2.500 приоритетни партиципа-

тивни акции со вкупен продажен износ на емисијата од 

1.000.000 евра во денарска противвредност од 

61.685.000 денари, согласно Одлука бр. 03-026/14 од 

3.7.2014 година за зголемување на основната главнина 

на КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со влогови 

преку издавање на нови акции од втора емисија по пат 

на приватна понуда, донесена од Собранието на акцио-

нери на Друштвото на ден 3.7.2014 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 03-

026/14 од 3.7.2014 година за зголемување на основната 

главнина на КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со 

влогови преку издавање на нови акции од втора емиси-

ја по пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 

регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија  да достави доказ 

дека е извршен упис на акциите. 
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6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-83 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3943. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 

13/2013, 188/2013 и 43/2014 година) и член 6 и член 9 

од Законот за претворање на побарувањата на Републи-

ка Македонија по основ на јавни давачки во траен влог 

во друштвата АД Органско хемиска индустрија „Наум 

Наумовски - Борче“ Скопје, Тутунски комбинат АД 

Прилеп и Друштво за производство на производи со 

посебна намена „11 Октомври Еурокомпозити“ АД 

Прилеп („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.74/2012), постапувајќи по барањето на Акционер-

ското друштво Органско Хемиска Индустрија „Наум 

Наумовски Борче” Скопје за одобрување на приватна 

понуда на хартии од вредност од 31.7.2014 година, Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија на седницата одржана на 14.8.2014 година го доне-

се, следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Акционерското друштво Органско Хемиска 

Индустрија „Наум Наумовски Борче” Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вред-

ност - четврта емисија на 99.747 обични акции, во 

вредност од 5.099.964,36 евра односно 314.591.301,73 

денари, согласно Одлуката бр. 02-1313/1 од 12.3.2014 

година за зголемување на основната главнина на Акци-

онерско друштво Органско хемиска индустрија „Наум 

Наумовски - Борче“ Скопје, со издавање на четврта 

емисија на обични акции по пат на приватна понуда. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1313/1 од 

12.3.2014 година за зголемување на основната главни-

на на Акционерско друштво Органско хемиска индус-

трија „Наум Наумовски - Борче“ Скопје, со издавање 

на четврта емисија на обични акции по пат на приватна 

понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во трговскиот 

регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работ-

ни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 

хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност 

да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-84 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3944. 

Врз основа на член 190, член 69 став 3 од Законот 

за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 

95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

14.8.2014 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ДЕПОЗИТАР 

НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА СТЕКНАТИ ПО-

ВЕЌЕ ОД 5% НА БИЛО КОЈ РОД И КЛАСА НА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД СТРА-

НА НА КОТИРАНИТЕ ДРУШТВА И АКЦИОНЕР-

СКИТЕ  ДРУШТВА  СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со Правилникот за известување од страна на депо-

зитар на хартии од вредност (во понатаможниот текст: 

депозитар) за стекнати повеќе од 5% на било кој род и 

класа на хартии од вредност издадени од страна на ко-

тираните друштва и акционерските друштва со посеб-

ни обврски за известување се уредува содржината, на-

чинот и роковите за известување од страна на депози-

тар за стекнати повеќе од 5% на било кој род и класа на 

хартии од вредност издадени од страна на котираните 

друштва и акционерските друштва со посебни обврски 

за известување (во понатамошниот текст: Правилник). 

 

Член 2 

(1) Депозитарот во рок од 5 (пет) работни дена по 

евидентирањето на преносот на хартиите од вредност 

со кој сопственикот на хартии од вредност стекнува 

вкупно повеќе од 5% на кој било род и класа на хартии 

од вредност издадени од страна на котираните друштва 

и акционерските друштва со посебни обврски за извес-

тување доставува известување до Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македонија. 
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(2) Процентот од став 1 на овој член се утврдува од 

сите акции издадени под еден ISIN број (вклучително и 

сопствените акции и ограничените акции).  

(3) Известувањето од став 1 на овој член ги содржи 

следните податоци: 

1. назив на депозитарот кој го доставува известува-

њето; 

2. назив на документот кој се доставува; 

3. назив на друштвото-издавач на хартиите од вред-

ност; 

4. матичен број на друштвото-издавач на хартиите 

од вредност;  

5. адреса и седиште на друштвото-издавач на харти-

ите од вредност; 

6. број на вкупно издадени акции по ISIN; 

7. број на сопствени акции на ниво на ISIN; 

8. вид на пренос на хартиите од вредност (тргов-

ски/нетрговски); 

9. основ за нетрговски пренос на хартиите од вред-

ност; 

10. име, презиме и матичен број на сопственикот 

кој на хартии од вредност кој се стекнал со вкупно по-

веќе од 5% на било кој род и класа на хартии од вред-

ност издадени од друштвото за кое се известува;   

11. број на лична карта односно пасош доколку ли-

цето е странски државјанин; 

12. државјанство на сопственикот; 

13. адреса на живеалиште односно престојувалиште 

на сопственикот; 

14. сметка на која е настаната промената на соп-

ственикот на хартиите од вредност во депозитарот кој 

известува; 

15. број на стекнати хартии од вредност по род и 

класа на хартии од вредност; 

16. број на хартии од вредност и процент на хартии 

од вредност кој сопственикот ги поседувал во друш-

твото пред секоја промена со која се стекнал со повеќе 

од 5% од неговото последно учество под одреден 

ИСИН број (претходна состојба); 

17. број на хартии од вредност и процент на хартии 

од вредност кој сопственикот ги поседува во друштво-

то по секоја промена со која се стекнал со повеќе од 

5% од неговото последно учество под одреден ИСИН 

број  (тековна состојба); 

18. име, презиме потпис и функција  на одговорно-

то лице во депозитарот; 

19. забелешки и коментари на депозитарот.  

(4) Известувањето на депозитарот кое се доставува 

до Комисијата за хартии од вредност може да се дос-

тави во писмена или електронска форма. 

 

Член 3 

Доколку известувањето од член 2 на овој Правил-

ник, не ги содржи потребните информации односно ис-

тото не е целосно како и во случај на доставување на 

дополнителни податоци, депозитарот е должен да даде 

образложение согласно член 2 став 3 точка 19 на овој 

Правилник односно одделно образложение кое ќе се 

смета за составен дел на претходно доставеното извес-

тување до Комисијата за хартии од вредност. 

Член 4 

Доколку, депозитарот не е во можност навремено 

да го достави известувањето од член 2 на овој Правил-

ник, должен е веднаш да ја извести Комисијата за хар-

тии од вредност, при тоа јасно наведувајќи ги причини-

те поради кои не е во можност да постапи согласно За-

конот за хартии од вредност и овој Правилник. 

 

Член 5 

Известувањето  од член 2 и член 4 и образложение-

то од член 3 на овој Правилник  може до Комисијата за 

хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електрон-

ска форма потпишани со квалификуван дигитален сер-

тификат. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правил-

ник, Централниот депозитар АД Скопје до Комисијата 

доставува пресек на сите сопственици кои поседуваат 

над 5% на било кој род и класа на хартии од вредност 

издадени од страна на котираните друштва и акционер-

ските друштва со посебни обврски за известување, сог-

ласно овој Правилник. 

 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за известување од 

страна на депозитар на хартии од вредност за стекнати 

повеќе од 5% на хартии од вредност издадени од акци-

онерско друштво со посебни обврски за известување 

(,,Службен весник на Република Македонија,, број 

6/2007). 

 

Член 8 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија,, 

 

Бр. 03-521/4 Комисија за хартии од вредност 

14 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3945. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013 и 43/2014) и член 26 став 4 од Законот за пре-

земање на акционерските друштва („Службен весник 

на Република Македонија“ брoj 69/2013 и 188/2013), 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија на седницата одржана на 14.8.2014 година, го 

донесе следниот 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОСПЕКТОТ  

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината на проспектот за 

преземање („Службен весник на РМ“ бр.128/2013) во 

член 5 се додава нов став (10), кој гласи: 

„(10) Проспектот може до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија да се поднесe во 

електронска форма потпишан со квалификуван дигита-

лен сертификат.“ 

Ставот (10) станува став (11). 

 

Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за содржината на проспектот за преземање. 

 

Член 3 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-1404/1 Комисија за хартии од вредност 

15 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3946. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013 и 43/2014) и член 5 став 6 од Законот за пре-

земање на акционерските друштва („Службен весник 

на Република Македонија“ брoj 69/2013 и 188/2013), 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-

донија на седницата одржана на 14.8.2014 година, го 

донесе следниот 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ 

ПОДНЕСУВА  КОН БАРАЊЕТО ЗА  ИЗДАВАЊЕ 

ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за документацијата што се подне-

сува кон барањето за издавање дозвола за понуда за 

преземање („Службен весник на РМ“ бр.128/2013) во 

член 3 се додава нов став (2) кој гласи: 

„(2) Доколку преземачот располага со документа-

ција во електронска форма потпишана со квалифику-

ван дигитален сертификат, може до Комисијата да ја 

достави истата во електронска форма. 

(3) Доколку документацијата се доставува во елек-

тронска форма потпишана со квалификуван дигитален 

сертификат, не е потребно истата да се доставува до 

Комисијата во писмена форма.“ 

Член 2 

Во Прилог ПРЕ-ХВ 12, по зборот: „потпис“ се до-

даваат зборовите: „односно квалификуван дигитален 

сертификат“. 

 

Член 3 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за документацијата што се поднесува кон барањето 

за издавање дозвола за понуда за преземање. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 03-1405/1 Комисија за хартии од вредност 

15 август 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3947. 

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

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10 123/12 и 

43/14), член 26 став 3 од Законот за девизното работе-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 

188/13) и точка 14 од Одлуката за начинот на вршење 

на платниот промет со странство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерот на На-

родната банка на Република Македонија, донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА 

НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

 

1. Во Упатството за начинот на вршење на плат-

ниот промет со странство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 

51/13, 144/13, 186/13 и 96/14), прилогот бр. 6 се заме-

нува со нов прилог бр. 6 „ШИФРИ НА ВАЛУТИ“, 

којшто е составен дел на ова упатство.  

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

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

У бр. 26684  

18 август 2014 година Гувернер, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3948. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Куково, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Пробиштип. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Куково, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Куково. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13990/1  

24 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3949. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Љубаништа, која е во надлежност 

на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-

ти Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Љубаништа, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Љубаништа. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13991/1  

24 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

3950. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Цветово, која е во надлежност на 

одржување на Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Цветово, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Цветово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13992/1  

24 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3951. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-

јата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Радобор, која е во надлежност на 

одржување на Одделение за катастар на недвижности  

Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Радобор, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Радобор. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-13993/1  

24 јули 2014 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 
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3952. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мегленци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мегленци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Мегленци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13994/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3953. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Балдовенци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Балдовенци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Балдовенци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13995/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3954. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Барешани, која е во надлежност на одржува-
ње на Одделение за катастар на недвижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Барешани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Барешани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13996/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3955. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина Лажец, која е во надлежност на одржу-
вање на Одделение за катастар на недвижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на подато-
ци од дигиталните катастарски планови за катастарската 
општина Лажец, престануваат да важат аналогните ка-
тастарски планови за катастарската општина  Лажец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13997/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3956. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Брусник, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Битола. 



22 август 2014  Бр. 125 - Стр. 17 

 
 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Брусник, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Брусник. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13998/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3957. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Долно Ореxово, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Долно Ореxово, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Долно Ореxово. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-13999/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3958. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Дедебалци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дедебалци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Дедебалци. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-14000/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3959. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Шупли Камен, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Шупли Камен, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Шупли Камен. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-14001/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 

3960. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 24.7.2014 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Пепелиште, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Неготино. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Пепелиште, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Пепелиште. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
ње, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-14002/1  

24 јули 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 



 Стр. 18 - Бр. 125                                                                                       22 август 2014 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

3961. 
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2  од Законот 

за ветеринарно здравство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), 

директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, 

донесе 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРО-

ЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД 

КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕ-

НЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИ-

ТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2014 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Наредбата за извршување на ветеринарните мер-

ки и контроли за заштита на јавното здравство од кон-

таминенти или резидуи кои се пренесуваат од живот-

ните или производите од животинско потекло во 2014 

година („Службен весник на Република Македонија” 

бр. 48/14  и 116/14 ), членот 3-а  се менува и гласи: 

 

„Член 3-а 

(1) Операторите со храна од животинско потекло треба 

да востановат процедура за  испитување на репрезен-

тативен примерок од најмалку една мостра по група на 

производи (по тип на производство-третман и тип на 

сировина), на готов производ и брисеви од работната 

средина еднаш месечно со цел исполнување на посеб-

ните барања за безбедност на храната на Listeria 

monocytogenes по однос на микробиолошките критери-

уми согласно Правилникот за посебните барања кои се 

однесуваат на микробиолошките критериуми за храна.  

(2) Земањето на мостри за лабораториското испиту-

вање од став (1) на овој член треба да се врши под  

надзор на официјален ветеринар.” 

 

Член 2 

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 02-6053/2  

21 август 2014 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

_________ 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА 

СИГУРНОСТ 

3962. 

Врз основа на член 26-д став 1 точка 8) од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-

гурност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 48/02, 135/07,53/11, 164/13 и 43/14), директорот на 

Дирекцијата за радијациона сигурност, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИ И МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ЈО-
НИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ ПРИ ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТ СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ(

*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите и 
мерките за заштита од јонизирачко зрачење при врше-
ње на дејност со извори на јонизирачко зрачење.  

 
Член 2 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење во контролирана и/или надгледувана зона 
може да бидат присутни само лицата чие присуство е 
неопходно за вршење на дејноста. 

Во контролирана зона при вршење на дејност со из-
вори на јонизирачко зрачење во дијагностика и тера-
пија при медицинска примена може да бидат присутни 
само лица чие присуство е неопходно за вршење на 
дејноста и/или спроведување на постапката. 

Употребата на радиоактивни извори кои не се ко-
ристат во медицината треба да биде организирана на 
начин така што ниедно лице да не биде присутно во 
контролираната зона. 

 
Член 3 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење која вклучува медицинска изложеност пред 
спроведување на било која дијагностичка или тера-
певтска постапка работно изложеното лице треба: 

- да ги следи работните процедури, кои што се сос-
тавен дел од Програмата за радијациона заштита одоб-
рена од Дирекцијата за радијациона сигурност, 

- да го утврди идентитетот на пациентот (име и пре-
зиме, пол, датум на раѓање, адреса). 

 
Член 4 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење при флуороскопски постапки  треба: 

- да се оптимизира полето на зрачење за да се нама-
ли изложеноста на пациентот, 

-  да се изврши визуелна проверка на поставеноста 
на рецепторот на слика, рентген цевката и пациентот 
пред и за време на постапката, 

- да се минимизира дозата со намалување на време-
то за флуороскопија, кое што зависи од пациентот, 
типот на испитувањето (постапката) и комплексноста 
на клиничката студија, 

- да се користи уредот за подесување аларм за пот-
сетување на времетраењето на флуороскопскта пос-
тапка, 

- работно изложените лица присутни за време на 
постапката да носат заштита за тироидеа, оловни рака-
вици, очила за намалување на изложеноста и/или да се 
користат заштитни паравани, каде е соодветно. 

 
Член 5 

Во просторија каде што се спроведува терапевтска 
постапка со затворени радиоактивни извори, уреди кои 
содржат затворени радиоактивни извори, како и акце-
леретари и рентгенски уреди за радиотерапија за време 
на терапевтската постапка треба да биде присутен само 
пациентот. 

                                                                 
 Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Сове-

тот на Европската Унија 59/13 ЕВРОАТОМ од 5-ти декември 2013 
година за основните сигурносни стандарди за заштита од штетното 

влијание на јонизирачкото зрачење и повлекување на Директивите 

89/618/ЕВРОАТОМ, 90/641/ЕВРОАТОМ, 96/29/ЕВРОАТОМ, 
97/43/ЕВРОАТОМ И 2003/122/ЕВРОАТОМ (CELEX 32013L0059) 
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Член 6 
При вршење на дејност со затворени радиоактивни 

извори истите се доведуваат во работна положба преку 
уредот за работа на далечина при што снопот на 
јонизирачко зрачење треба да биде моделиран според 
потребите на третманот. 

 
Член 7 

Секоја терапевтска постапка со затворени радиоак-
тивни извори, уреди кои содржат затворени радиоак-
тивни извори, како и акцелератори треба да е препи-
шана/потврдена од страна на специјалист по радиоте-
рапија и специјалист по медицинска нуклерна физика. 

 
Член 8 

При производство на отворени радиоактивни изво-
ри и припрема на радиофармацевтици треба да бидат 
присустни само лицата неопходни за спроведување на 
постапката, но не помалку од две. 

 
Член 9 

Во контролирана и надгледувана зона каде се ко-
ристат односно се ракува со отворени радиоактивни 
извори не треба да се внесува храна, пијалоци, коз-
метички препарати, не треба да се пуши и не треба да 
се користат лекови и/или средства за третман на кожа 
кои при употреба имаат непосреден контакт со кожата 
и слузницата. 

 
Член 10 

Работно изложените лица со отворени повреди на 
кожата пред влегување во контролирана и/или надгле-
дувана зона во која се користат односно се ракува со 
отворени радиоактивни извори треба отворените пов-
реди да ги заштитат со водоотпорна покривка. 

Ако при работата со отворени радиоактивни извори 
работно изложеното лице ја повреди кожата, повреде-
ното место треба веднаш да се исчисти, да се провери 
можна контаминација и да се изврши деконтаминација, 
доколку е потребно.  

 
Член 11 

При вршење на дејност со отворени радиоактивни 
извори на работните површини треба да бидат поста-
вени соодветни заштитни паравани за заштита од јони-
зирачко зрачење, при што плочата на работната повр-
шина треба да обезбедува соодветна заштита на работ-
но изложеното лице на деловите од телото под појасот. 

 
Член 12 

Во просторијата каде што се наоѓа пациент трети-
ран со отворени радиоактивни извори треба да има 
заштитни паравани за заштита на работно изложените 
лица и на останататите присутни лица. 

 
Член 13 

Непосредно по третирањето на пациентот со отво-
рен радиоактивен извор, на пациентот му се дава неоп-
ходна нега, со што е можно пократко задржување во 
негова близина и што е можно на поголемо растојание. 

Пристап до пациентите од став 1 на овој член имаат 
само работно изложените лица кои ја спроведуваат не-
гата и лекувањето. 

Член 14 
Пред аплицирањe на радиофармацевтици во тера-

певтски цели, од страна на специјалистот по медицинс-
ка нуклеарна физика се пресметува апсорбираната доза 
за поединечни органи, како и еквивалентната и ефек-
тивната доза. 

 
Член 15 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење на места или простории кои не се наменети за 
употреба на истите или на отворени простори треба да 
се одреди границата на контролирана и/или надгледу-
вана зона. 

Границата на надгледуваната зона до која е дозво-
лен пристап на работно изложените лица се одредува 
со мерење на брзината на доза на зрачење и пресметка 
на ефективната доза на работно изложените лица за 
очекуваното време на изложување земајќи ги предвид 
моменталните услови за работа. 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење од став 1 на овој член на границата на надгле-
дуваната зона треба да бидат поставени знаци за 
опасност од зрачење (светлосни и звучни), ленти за 
обележување на истата, како и препреки за спречување 
на неовластен пристап на лица при што истата треба да 
биде надгледувана од работно изложеното лице вклу-
чено во дејноста со изворите, за времетраењето на екс-
позицијата. 

 
Член 16 

При вршење на дејност со извори на јонизирачко 
зрачење во индустриска радиографија пред почетокот 
со работа треба да се провери исправноста на опремата 
за дозиметриски мерења, согласно упатството на про-
изводителот и сертификатот за калибрација на истиот. 

Пред почеток на работа, со инструментот за мерење 
на зрачењето треба да се провери дефектоскопот, да се 
измери брзината на доза на површина и на растојание 
од еден метар од површината на дефектоскопот и изме-
рените податоци да се внесат во евиденциски лист, 
како и исправноста на бравата на дефектоскопот функ-
ционалноста на системот за управување на радиоак-
тивниот извор. 

Пред почеток со работа контролираната зона треба 
да се обележи со соодветни ленти за обележување на 
истата, препреки и знаци за радиоактивност и за забра-
нет пристап, при што брзината на дозата на зрачење 
надвор од контролираната зона да не преминува 60 
μSv/h, и пристапот до истата да биде под постојана 
контрола. 

Надвор од контролираната зона каде што брзината 
на дозата на зрачење е поголема од 7,5 μSv/h, треба да 
се обележи  како надгледувана зона. 

Во надгледуваната зона може да престојуваат само 
работно изложените лица, со исклучок на преминување 
на други лица без задржување. 

Позиционирањето на работно изложените лица во 
надгледуваната зона треба да биде на локација со 
најниска можна брзина на доза, но не поголема од 20 
μSv/h. 

При користење на пауза во текот на работата, изво-
рот треба да се врати во радиографскиот уред (дефек-
тоскопот) и да се заклучи дефектоскопот. 
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Член 17 
При вршење на дејност со извори на јонизирачко 

зрачење која вклучува транспорт на радиоактивни из-
вори, пред почеток на транспортот треба да се опре-
дели транспортниот индекс и возилото соодветно да се 
обележи согласно прописите за транспорт на радиоак-
тивни извори. 

 
Член 18 

При ракување со радиоактивен отпад се применуваат 
одредбите од Правилникот за начинот на ракување, од-
носно собирање, чување, кондиционирање, транспорти-
рање и одлагање на радиоактивен отпад („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 130/10). 

 
Член 19 

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

 
Бр. 01-357/1  

14 август 2014 година Директор, 
Скопје д-р Нузи Шахин, с.р. 

                                 

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3963. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и 
социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 

2014 година, во однос на месец јуни 2014 година, е по-
висока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец јули 2014, 
во однос на месец јуни 2014 година, за работодавачите 
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во 
Република Македонија изнесува 0,1%. 

 
                                                Министер, 
                                               Диме Спасов, с.р. 
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