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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3425. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободува од извршување на неиздр-

жаниот дел од казната затвор осуденото лице: 
1. Назиф Селим Мемети, од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ното лице: 

1. Зоки Блаже Симоновски од Македонска Камени-
ца, во траење од 3 месеци. 

 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица:  

1. Благоја Иван Николовски од Скопје, во траење 
од 4 месеци. 

2. Наим Осман Села од Дебар, во траење од 1 година. 
3. Горан Петар Симјановски од с.Сирчино, во трае-

ње од 6 месеци. 
 

IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната  затвор осудените лица: 
1. Мустафа Тале Омеровиќ од Скопје, во траење од 

6 месеци. 
2. Сефер Али Сулемановски од Ген, Кралството 

Белгија, во траење од 6 месеци. 
3. Маријана Слободан Павловска од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци. 
4. Хевзи Реџеп Зенуни од Скопје, во траење од 1 го-

дина. 
5. Игор Будимир Симиќ од Скопје, во траење од  3 

месеци. 
6. Милорад Лазо Пигулиќ од с.Кучевиште, Скопје, 

во траење од 4 месеци. 
7. Атанас Раде Темков од с.Дабништа, Кавадарци, 

во траење од 6 месеци. 
8. Амит Раим Азизи од с.Туин, Кичево, во траење 

од 6 месеци. 
9. Ибрахим Јетиш Зајдини од Скопје, во траење од 

6 месеци. 
10. Момчило Коста Јовановиќ од с.Старо Нагорича-

не, во траење од 6 месеци. 
11. Агрон Таир Абазов од Скопје, во траење од 6 

месеци. 
12. Ѓорѓија Љубомир Најдовски од Скопје, во трае-

ње од 9 месеци. 
13. Рустем Кадри Осман од Скопје, во траење од 9 

месеци. 
14. Зоран Павле Костадинов од с.Василево, Стру-

мица во траење од 6 месеци. 
15. Исмет Занија Ќамили од с.Црнилиште, општина 

Долнени, во траење од 9 месеци. 

V 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
Бр. 07-1450/1 Претседател 

18 октомври 2013 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
                

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3426. 
Врз основа на член 19-a  став (8) од Законот за ца-

рински мерки за заштита на правата од интелектуална 
сопственост („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/2005, 107/2007, 135/2011 и 69/2013) Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИН  НА  РАСПРЕДЕЛБА  НА БЕСПЛАТНО  
ОТСТАПЕНА СТОКА ОД  ДРЖАВЕН ОРГАН И ОБ-
РАЗЕЦ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА БЕСПЛАТНО  ОТСТА-
ПЕНА СТОКА НА  СТРАНА НА ДРЖАВЕН ОРГАН 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува начинот на распре-
делбата на бесплатно отстапена стока за која е утврде-
но дека повредува право од интелектуална сопственост 
од страна на државен орган и се пропишува образецот 
на Извештајот за бесплатно отстапена стока за која е 
утврдено дека повредува право од интелектуална соп-
ственост од страна на државен орган. 

 
Член 2 

(1) Државниот орган надлежен за распределба на 
стоката за која е утврдено дека повредува право од ин-
телектуална сопственост (во натамошниот текст: стока) 
на крајните корисници-приматели на социјална помош 
и на семејствата чиј вкупен приход не надминува 1,5 
минимална плата утврдена за минатата година, ги из-
вестува организациските единици за видот на бесплат-
но отстапената стока утврдена во Одлуката за бесплат-
но отстапување на стоката за која е утврдено дека пов-
редува право од интелектуална сопственост од Владата 
на Република Македонија. 

(2) Организациските единици во рок од три дена по 
приемот на известувањето од став (1) на овој член до 
државниот орган доставуваат барање во кое се содржа-
ни видот и количината на потребната стока согласно 
податоците од евиденцијата за корисниците на правата 
за социјална заштита.  

(3) Распределбата на стоката на организациската 
единица се врши врз основа на решение на државниот 
орган. 

(4) Организационите единици при приемот на сто-
ката од државниот орган треба да утврдат дека видот и 
количината  на стоката што ја примаат се совпаѓа со 
описот даден во решението со кое се распределува таа 
стока, за што се составува записник. 

 (5) Организационите единици на кои бесплатно им 
е отстапена стоката треба да ги известат потенцијални-
те крајни корисници за можноста да поднесат барање 
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за добивање социјална помош  во овој вид на стока,  
преку оглас на огласна табла во просториите на орга-
низационата единица која ја врши распределбата или 
преку оглас на веб страната на организационата еди-
ница. 

 (6) Барањето од став (5) на овој член го поднесува 
носителот на правото на социјална помош за членовите 
на неговото семејство, односно член на семејство чиј 
вкупен месечен приход не надминува 1,5 минимална 
плата утврдена за минатата година  до организационата 
единица. 

 (7) За семејствата чиј вкупен месечен приход не 
надминува 1,5 минимална плата, утврдена за минатата 
година,  кон барањето од став (5) на овој член се доста-
вува  и потврда од Управата за јавни приходи за прија-
вени или остварени приходи. 

 
Член 3 

(1) Организационите единици распределбата на 
стоката на  крајните корисници ја вршат врз основа на 
следните податоците од Евиденцијата за корисниците 
на правата од социјална заштита: 

- идентификациони податоци за членовите на семеј-
ството/домаќинството;  

- број на членови на семејството/домаќинството, 
- состојбата на движниот и недвижниот имот на се-

мејството/домаќинството, 
- податоци за материјалната состојба, приходите на 

семејството/домаќинството и 
- податоци за станбените услови за живеење. 
(2) Организационите единици при распределбата на 

стоката на крајните корисници треба да ја имаат пред-
вид и соодветноста на стоката  во смисла на потребата 
на барателите. 

(3) Распределбата на стоката организационите еди-
ници ја вршат врз основа на решение за распределба на 
стока на крајните корисници. 

(4) Организационите единици најдоцна во рок од 
пет дена од денот кога ја распределиле стоката го из-
вестуваат државниот орган за видот и количината на 
распределената стока на крајните корисници и за осно-
вот врз кој е направена распределбата. 

(5) Во случај кога одредена стока неможе да се рас-
предели на крајни корисници поради нарушен квали-
тет, организационите единици со записник го конста-
тираат истото и за тоа го известуваат државниот орган 
од член 2 став (1) на оваа уредба. 

 
Член 4 

(1) Државните органи кои управуваат со системот 
за управување со кризи ја распределуваат  стоката на 
крајните корисници-лица погодени од елементарни 
непогоди  врз основа на Одлуката за бесплатно отста-
пување на стоката за која е утврдено дека повредува 
право од интелектуална сопственост од Владата на Ре-
публика Македонија.  

(2) Државните органи од став (1) на овој член над-
лежни за распределба на стоката во случаи на ублажу-
вање на последиците од елементарни непогоди во рок 
од три дена од влегувањето во сила на Одлуката за бес-
платно отстапување на стоката за која е утврдено дека 
повредува право од интелектуална сопственост од Вла-
дата на Република Македонија ги известуваат единици-
те на локална самоуправа за видот на бесплатно отста-
пената стока. 

(3) Единицата на локална самоуправа погодена од 
елементарна непогода во рок од три дена по приемот 
на известувањето од став (1) на овој член доставува ба-
рање во кое се содржани видот и количината на пот-
ребната стока. 

(4) Распределбата на стоката на единиците на ло-
кална самоуправа се врши со решение донесено од 
страна на државниот орган од став (1) на овој член. 

(5) Единиците на локална самоуправа при приемот 
на стоката од државниот орган треба да утврдат дека 
видот и количината  на стоката што ја примаат се сов-
паѓа со описот даден во решението од став (4) на овој 
член за што се составува записник. 

 
Член 5 

(1) Единиците на локалната самоуправа распредел-
бата на стоката на крајните корисници ја вршат врз ос-
нова на: 

- податоците за големината на претрпената штета 
од елементарната непогода утврдена со записникот од 
Комисијата за проценка на штети; 

- податоците за социјалниот статус на барателот; 
- условите на домување на барателот на помош;  
- податоците за бројот на членови на неговото се-

мејство, односно домаќинство. 
(2) Единиците на локалната самоуправа при распре-

делбата на стоката на крајните корисници треба да ја 
имаат предвид и соодветноста на стоката  во смисла на 
потребата на барателите. 

(3) Распределбата на стоката единиците на локална-
та самоуправа ја вршат врз основа на решение за рас-
пределба на стока на крајните корисници. 

(4) Единиците на локалната самоуправа најдоцна во 
рок од пет дена од денот кога ја распределиле стоката 
го известуваат државниот орган за видот и количината 
на распределената стока на крајните корисници и за ос-
новот врз кој е направена распределбата. 

(5) Во случај кога одредена стока неможе да се рас-
предели на крајни корисници поради нарушен квали-
тет, единиците на локалната самоуправа со записник го 
констатираат истото и за тоа го известуваат државниот 
орган од член 4 став (1) на оваа уредба. 

 
Член 6 

(1) Државните органи од член 2 став (1) и член 4 
став (1)  на кои бесплатно им е отстапена стока  треба 
во рок од 15 дена од денот кога ја распределиле  стока-
та до крајните корисници да достават  Извештај за бес-
платно  отстапена стока до Владата на Република Ма-
кедонија. 

(2) Извештајот за бесплатно  отстапена стока се из-
дава на образец во хартија во бела боја во А4 формат. 

(3) Формата и содржината на извештајот за бес-
платно  отстапена стока е даден во Прилог кој е соста-
вен дел на оваа уредба. 

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-6870/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3427. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за енерге-

тика (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/2011, 136/2011 и 79/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 годи-
на, донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОГЛА-
СУВАЊЕ НА  КРИЗНА СОСТОЈБА ВО СНАБДУ-
ВАЊЕТО СО ПРИРОДЕН ГАС, НАЧИНОТ НА 
СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС ВО ОВИЕ УС-
ЛОВИ, МЕРКИТЕ ШТО СЕ ПРЕЗЕМААТ ВО СЛУ-
ЧАЈ НА КРИЗНА СОСТОЈБА, КАКО И ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ  НА НОСИТЕЛИТЕ НА ЛИЦЕНЦИ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат критериумите и усло-

вите за прогласување на кризна состојба во снабдува-
њето со природен гас, начинот на снабдување со при-
роден гас во овие услови, мерките што се преземаат во 
случај на кризна состојба, како и правата и обврските 
на  носителите на лиценци за вршење на енергетски 
дејности согласно со Законот за управување со кризи. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го има-
ат следното значење: 

- Технолошки минимум е количеството на приро-
ден гас кое е потребно да се задржи минималното про-
изводство; 

- Технички минимум е минималното количество на 
природен гас кое е потребно да се зачуваат техничките 
карактеристики на постројката, кој не го вклучува ко-
личеството на природен гас потребно за производство; 

- Долгорочен договор за набавка на природен гас е 
договор за набавка на природен гас во времетраење над 
десет години; 

- Делумно нарушување во снабдувањето е кратко-
траен (максимум до седум дена) прекин на испораката 
на природен гас настанат поради хаварија на објекти и 
уреди, испад на преносни и дистрибутивни гасоводи и 
капацитети, загушување на системот, изведба на непла-
нирани ремонти, односно намален увоз на природен 
гас; 

- Големо нарушување во снабдувањето со природен 
гас е состојба кога постои можност Република Македо-
нија да загуби повеќе од 20% од своето снабдување со 
природен гас од трети земји и состојба со која на ниво 
на државата не е можно соодветно да се управува пре-
ку мерки во Република Македонија за обезбедување на 
сигурност во снабдувањето; 

- Заштитени потрошувачи во услови на кризна со-
стојба се:  

а)домаќинства; 
б)болници, клиники и специјални здравствени уста-

нови (станици за итна помош, стационари, заводи за 
трансфузиологија, заводи за земање и преработка на 
крв, центри за дијализа и здравствени домови); 

в) објекти од посебен интерес за стопанството, жи-
вотот на луѓето и одбраната на земјата; 

г) установи за згрижување на стари и изнемоштени 
лица; 

д) установи за згрижување деца од предучилишна 
возраст и 

ѓ) зоолошки градини. 
 
Критериуми и услови за прогласување на криз-

на состојба во снабдувањето со природен гас 
 

Член 3 
Критериуми за прогласување на кризна состојба во 

снабдувањето со прирoден гас се: 

а) делумно нарушување во снабдувањето со приро-
ден гас, кој резултира со намален увоз на природен гас; 

б) екстремно ниски просечни дневни температури 
на воздухот во времетраење од пет дена(се пресметува 
од страна на Управата за хидро-метеоролошки работи, 
за периодот од 1-ви декември до 1-ви март) и 

в) периоди на исклучително висока побарувачка на 
природен гас за време на најстудените зимски периоди 
кои статистички се појавуваат  на секои 20 години. 

 
Член 4 

Услов за прогласување на кризна состојба во снаб-
дувањето со природен гас е било какво неисполнување 
на доволните количини на природен гас, предвидени со 
договорот од член 5 ставови (1) и (2) од оваа уредба. 

 
Начин на снабдување со природен гас  во услови 

на кризна состојба во снабдувањето со природен гас 
 

Член 5 
(1) Снабдувачите со природен гас или трговците со 

природен гас склучуваат договор за снабдување со 
природен гас со потрошувачите со кој ги определуваат 
доволните количини на природен гас со цел да се обез-
беди сигурнo снабдување со природен гас за потребите 
на потрошувачите. Со договорот како доволни количи-
ни се сметаат оние количини на природен гас кои снаб-
дувачите со природен гас или трговците со природен 
гас ги договориле со потрошувачите. 

 (2) Со цел да се обезбеди сигурнo снабдување со при-
роден гас за потребите на заштитените потрошувачи, снаб-
дувачите со природен гас или трговците со природен гас 
склучуваат договор за снабдување со природен гас на го-
дишно ниво со заштитените  потрошувачи со кој ги опреде-
луваат доволните количини на природен гас, како и оние 
количини на природен гас кои се потребни во случај на 
прогласување на кризна состојба. 

(3) Со договорот од став (2) на овој член се уредува 
обврската на трговците и снабдувачите со природен гас  
да обезбедат доволни количини на природен гас со цел 
да се обезбеди сигурно снабдување со природен гас на 
заштитените потрошувачи,  освен во случаи на виша 
сила кога постои опасност по животот, односно опас-
ност по сигурноста на објектите, постројките и произ-
водството во нив. 

(4) Снабдувачите со природен гас или трговците со 
природен гас, потрошувачите вклучително и заштите-
ните потрошувачи се должни да се придржуваат кон 
обврските утврдени со договорите од ставовите (1) и 
(2) на овој член. 

(5) Снабдувачите на заштитените потрошувачи сог-
ласно став (2) од овој член се должни на трговците со 
природен гас да им  достават податоци за доволните 
количини на природен  гас  за наредната година, нај-
доцна до 1-ви  октомври од тековната година. 

(6) Трговците и снабдувачите со природен гас се 
должни до Министерството за економија и Регулатор-
ната комисија за енергетика до 10-ти октомври од те-
ковната година, да достават проценка за потребите од 
природен гас за заштитените потрошувачи од став (2) 
од овој член  за наредната година со цел да се обезбеди 
сигурност во снабдување со природен гас. 

(7) Министерството за економија врз основа на став (6) 
од овој член, најдоцна до 30-ти ноември од тековната годи-
на изготвува проценка за потребите од природен гас за за-
штитените потрошувачи за наредната година. 
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Мерки кои се преземаат во случај на кризна со-
стојба во снабдувањето со природен гас 

 
Член 6 

(1) Aнализирање и проценување на енергетската со-
стојба во Република Македонија и на енергетската со-
стојба во соседните земји врши Комисија за кризна со-
стојба во снабдувањето со природен гас (во натамош-
ниот текст Комисија) формирана од министерот надле-
жен за работите од областа на енергетиката и за тоа на-
време го информира министерот надлежен за работите 
од областа на енергетиката. 

  
(2) Комисијата е составена од седум члена експерти 

од предметната област, и тоа по еден претставник кој е 
на раководна функција од операторот на систем за пре-
нос на природен гас, oператорите на преносната мрежа 
за природен гас, операторите на дистрибутивните си-
стеми за природен гас, еден претставник од трговците 
со природен гас, еден претставник од снабдувачите со 
природен гас, Регулаторната комисија за енергетика и 
од Министерството за економија. Комисијата донесува 
деловник за својата работа. 

(3) Од редот на членовите на Комисијата министе-
рот надлежен за работите од областа на енергетиката  
именува претседател на Комисијата.  

(4) Мандатот на членовите на Комисијата трае че-
тири години. 

 
Член 7 

(1) Постапката за иницирање за прогласување на 
кризна состојба во снабдувањето со природен гас ги 
опфаќа следните фази: предлагање, усвојување и доне-
сување на Одлука за постоење на кризна состојба во 
снабдувањето со природен гас. 

(2) По заеднички писмен предлог со детално образ-
ложение од страна на oператорот на системот за пре-
нос на природен гас, операторите на преносната мрежа 
за природен гас, операторите на дистрибутивните си-
стеми за природен гас, доставен до Комисијата за ини-
цирање за прогласување на кризна состојба во снабду-
вањето со природен гас, Комисијата ја разгледува мож-
носта за постоење на опасност од ризик во енергетски-
от сектор за природен гас. 

(3) По утврдувањето на постоење опасност од ри-
зик за појава на кризна состојба во снабдувањето со 
природен гас, Комисијата доставува предлог до мини-
стерот надлежен за работите од областа на енергетика-
та да поднесе барање до Центарот за управување со 
кризи со предлог за одржување на итна седница на 
Групата за процена за утврдување на постоење на ус-
лови за прогласување кризна состојба во снабдувањето 
со природен гас. 

(4) Предлогот од став (3) од овој член содржи де-
тални информации и податоци за постојната состојба 
во гасниот енергетски сектор, проценка за состојбата 
во соседните преносни системи, како и мерки кои тре-
ба да се преземат.  

 
Член 8 

(1) Групата за процена од член 7 став (3) од оваа 
уредба доколку на одржаната седница утврди дека сог-
ласно направената процена постојат услови за прогла-
сување на кризна состојба во снабдувањето со приро-
ден гас, изготвува извештај со предлог до Управувач-
киот комитет за иницирање на постапка при Центарот 
за управување со кризи за прогласување на кризна со-
стојба во снабдувањето со природен гас на територија-
та на Република Македонија или на дел од неа. 

(2) Управувачкиот комитет го разгледува предлогот 
на Групата за процена и доколку утврди дека постојат 
услови за прогласување на кризна состојба во снабду-
вањето со природен гас истиот го усвојува  и го доста-
вува до Владата на Република Македонија. 

(3) Владата на Република Македонија на итна и во-
нредна седница го разгледува предлогот од Управувач-
киот комитет и донесува Одлука за постоење на кризна 
состојба во снабдувањето со природен гас. 

(4) По прогласување на кризна состојба во снабду-
вањето со природен гас, Комисијата постојано ја следи 
состојбата и доколку оцени дека не постојат причини 
истата да продолжи, за тоа доставува писмен предлог 
со образложение до министерот надлежен за работите 
од областа на енергетиката.  

(5) Министерот надлежен за работите од областа на 
енергетиката го доставува предлогот до Центарот за 
управување со кризи, кој врз основа на предлогот ќе и 
укаже на Владата на Република Македонија на потре-
бата од донесување на Одлука за престанување на ва-
жење на одлуката за прогласување на кризна состојба 
во снабдувањето со природен гас. 

 
Член 9 

(1) Заради создавање услови за рационално кори-
стење на природен гас во услови на   кризна состојба 
во снабдувањето со природен гас, се преземаат мерки 
со кои се ограничува  снабдувањето со природен гас. 
Ограничувањето на потрошувачката на природен гас 
треба да трае до отстранувањето на причините за недо-
стигот на природен гас и воспоставување на нормална-
та состојба на гасниот енергетски систем на Република 
Македонија и на пазарот за природен гас.   

(2) Мерките неопходни за отстранување на настана-
тите проблеми за заштита на енергетските пазари и 
енергетските системи на Република Македонија во слу-
чај на криза, треба да бидат привремени и да предизви-
каат најмало можно нарушување на работењето на па-
зарите на енергија во Република Македонија и во реги-
онот. 

(3) Комисијата на предлог на  операторот на систе-
мот за пренос на природен гас и операторите на систе-
мите за дистрибуција на природен гас утврдува кој по-
трошувач, односно групација на потрошувачи и во кој 
обем ќе бидат снабдувани со природен гас во услови на 
кризна состојба во снабдувањето со природен гас. 

 
Член 10 

По прогласувањето на кризна состојба во снабдува-
њето со природен гас во енергетскиот систем на Репуб-
лика Македонија во зависност од недостигот на приро-
ден гас, Комисијата утврдува кој степен ќе биде приме-
нет за преземање на мерки за ограничување на потро-
шувачката на природен гас. 

 
Член 11 

(1) Во случај на кризна состојба во снабдувањето со 
природен гас во енергетскиот систем на Република Ма-
кедонија, за превземање на мерки за ограничување од-
носно прекин на испораката на природен гас се утврду-
ваат следните степени: 

1- Степен: 
- Намалување на испораката со природен гас на по-

трошувачи директно приклучени на системот за пренос 
за оној процент за кој се намалени увозните количини 
на природен гас, освен за комбинираните постројки во 
кои истовремено се произведува електрична енергија и 
топлина за централно греење наменети за потрошува-
чите; 

 
2- Степен: 
- Намалување на испораката со природен гас на  по-

трошувачите директно  поврзани со системот за пренос 
на природен гас на ниво на технолошкиот   минимум 
потребен за одржување на минималното производство, 
освен за комбинираните постројки во кои истовремено 
се произведува електрична енергија и топлина за цен-
трално греење наменети за потрошувачите; 
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3- Степен: 
- Прекинување на испораката на природен гас на 

потрошувачите приклучени на системот за пренос на 
природен гас кои имаат технолошка можност за кори-
стење на друг вид гориво до степен на достапност на 
алтернативното гориво; 

 
4- Степен: 
- Намалување на испораката со природен гас на по-

трошувачите директно приклучени на системот за пре-
нос на природен гас до количество кое е доволно за 
нормална работа на комбинирани постројки во кои 
истовремено се произведува електрична енергија и 
топлина за централно греење, количество наменето за 
снабдување со топлина на заштитените потрошувачи; 

- Намалување на испораката со природен гас на 
други потрошувачите директно поврзани со системот 
за пренос на природен гас на ниво на техничкиот мини-
мум потребен за зачување на техничките карактеристи-
ки на постројката не вклучувајќи го производство; 

 
5- Степен: 
- Прекинување на испораката на природен гас на 

потрошувачите приклучени на дистрибутивниот си-
стем за природен гас кои имаат технолошка можност за 
користење на друг вид гориво до степен на достапност 
на алтернативното гориво, со исклучок на заштитените 
потрошувачи; 

 
6 - Степен: 
- Прекинување на испораката на природен гас на 

потрошувачите приклучени на дистрибутивниот си-
стем за природен гас за извршување на непроизводс-
твени активности, со исклучок на заштитените потро-
шувачи; 

 
7- Степен: 
- Намалување на испораката со природен гас на по-

трошувачите приклучени на дистрибутивниот систем 
за природен гас за извршување на производни активно-
сти на ниво на технолошкиот минимум, со исклучок на 
заштитените потрошувачи; 

 
8- Степен: 
- Намалување на испораката со природен гас на по-

трошувачите приклучени на дистрибутивниот систем 
за природен гас за извршување на производни активно-
сти на ниво на техничкиот минимум, освен на заштите-
ните потрошувачи; 

 
9- Степен: 
- Прекинување на испораката на природен гас на 

потрошувачите директно поврзани со системот за пре-
нос на природен гас, освен на комбинираните построј-
ки во кои истовремено се произведува електрична 
енергија и топлина за централно греење; 

 
- Прекинување на испораката на корисниците повр-

зани со системот за дистрибуција на природен гас кои  
извршуваат производни дејности, освен на заштитени-
те потрошувачи; 

 
10- Степен: 
- Прекинување на испораката на природен гас на 

потрошувачите кои обезбедуваат услуги кои се неоп-
ходни за обезбедување на неопходните услови за жи-
вот и работата на граѓаните, стопанството и други суб-
јекти, со исклучок на заштитените потрошувачи и 

11- Степен: 
- Намалување на испораката на природен гас на 

комбинираните постројки во кои истовремено се про-
изведува електрична енергија и топлина за централно 
греење, и на заштитените потрошувачи до степен што 
ќе обезбеди опстојување на самиот гасоводен систем. 

 
Права и обврски на носителите на лиценци 
 

Член 12 
(1) Со цел да се заштитат енергетските системи и да 

се обезбеди сигурност во снабдувањето со природен 
гас во Република Македонија, носителите на лиценци 
за пренос на природен гас, како и носителите на лицен-
ци за дистрибуција на природен гас, треба  да изготват 
планови за постапување во кризни состојби и да ги до-
стават за одобрување до министерството. 

(2) Плановите за постапување во кризни состојби, 
треба да го вклучуваат следново: 

- Предмет на уредување; 
- Степени на ограничување на потрошувачката; 
- Постапување во кризна состојба; 
- Спроведување на мерките; 
- Оперативни планови; 
- Времетраење на ограничувањето на потрошувач-

ката и 
- Примена на планот. 
(3) Со цел да се изработи план за постапување во 

кризни состојби од страна на носителите на лиценци за 
дистрибуција на природен гас, трговците и снабдува-
чите на потрошувачите приклучени на дистрибутивни-
от систем се должни до 15-ти јули во тековната година, 
да достават до операторот на дистрибутивниот систем 
податоци за структурата на потрошувачката и потро-
шувачите, а согласно податоците што се бараат од 
страна на операторот на дистрибутивниот систем. 

(4) Со цел да се изработи план за постапување во 
кризни состојби од страна на носителите на лиценци за 
пренос на природен гас, трговците и снабдувачите на 
потрошувачите со природен гас кои се директно прик-
лучени на преносната мрежа се должни најдоцна до 15-
ти јули во тековната година, да достават до операторот 
на систем  за пренос на природен гас податоци за стру-
ктурата на потрошувачката и потрошувачите, согласно 
податоците што се бараат од страна на операторот на 
систем за пренос на природен гас.  

(5) Носителите на лиценци од став (1) на овој член, 
најдоцна до 1-ви септември од тековната година, треба 
да ги достават до Mинистерството за економија на одо-
брување своите планови за постапување во кризни со-
стојби за наредната година. 

(6) Плановите од став (1) на овој член по одобрува-
ње од страна на министерот надлежен за работите од 
областа на енергетиката, носителите на лиценци за 
пренос на природен гас како и носителите на лиценци 
за дистрибуција на природен гас ги доставуваат до 
Центарот за управување со кризи. 

 
Член 13 

(1) Снабдувачите и трговците со природен гас треба 
најдоцна до 1-ви октомври од тековната година, да до-
стават до операторите на преносните мрежи и операто-
рите на дистрибутивните системи податоци за техноло-
шкиот и технички минимум на потрошувачите приклу-
чени на преносниот или дистрибутивните системи, кои 
вршат производни активности. 

 
(2) Податоците од став (1) од овој член треба да со-

држат и временски период потребен за оперативна под-
готовка на постројките за спроведување на мерките од 
оваа уредба.  
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Член 14 
Носителот на лиценца за трговија со природен гас, 

носителот на лиценца за снабдување со природен гас, 
носителот на лиценца за снабдување во краен случај со 
природен гас, како и носителот на лиценца за пренос 
на природен гас и носителот на лиценца за дистрибу-
ција на природен гас согласно изготвените планови за 
постапување во кризни состојби одобрени од мини-
стерството покрај склучување на долгорочни договори 
за набавка на природен гас треба да ги искористат сите 
можности кои ги имаат на располагање за обезбедува-
ње на недостатокот на природен гас во  кризна состојба 
во снабдувањето со природен гас. 

 
Член 15 

Носителот на лиценца за управување на системот за 
пренос на природен гас, носителите на лиценца за ди-
стрибуција на природен гас треба со взаемно коорди-
нирани информации да ги известат потрошувачите 
преку средствата за јавно информирање или непосред-
но во период од најмногу два часа пред започнувањето 
на примената на мерките за ограничувањата на потро-
шувачката на природен гас утврдени со оваа уредба ка-
ко и за предвиденото времетраење на применетите 
мерки, а кога тоа е можно и во пократок временски 
рок.  

 
Член 16 

Овaа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“.   

 
Бр.41-6812/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

  м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3428. 
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ  

НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука иницијативата за започнување на 

постапка за доделување на концесија за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина - 
кварцен песок на локалитетот „Прждево“ општина Де-
мир Капија, поднесена од Друштвото за производство, 
трговија и услуги „ИГМ-ТРЕЈД Илија и др.“ ДОО Ка-
вадарци бр. 24-7273/1 од 13.09.2011 година, се одбива, 
бидејќи е добиено негативно мислење од Министер-
ството за животна средина и просторно планирање бр. 
11-10869/1 од 16.11.2012, поради тоа што просторот 
предвиден за вршење на детални геолошки истражува-
ња на минерална суровина – кварцен песок, се протега 
по течението на нерегулираното речно корито на река-
та Вардар. 

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

 
Бр. 41-6601/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3429. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движна 
ствар на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија бр.41-3320/1 од 28 мај 2013 го-
дина, („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.81/13). 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-6912/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3430. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 127/2013), Влада-
та на  Република Македонија, на седницата, одржана на 
16.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижни ствари, евиден-
тирани на Имотен лист бр. 87835, кои се наоѓаат на Ка-
тастарска парцела бр. 834, за Катастарска општина 
Штип 1, сопственост на Република Македонија, и тоа: 

- КП бр. 834, адреса м.в Дермен Чифлик, број на 
зграда 46, намена на зграда - останато стопанство, влез 
1, кат – подрум, број - /, со површина од 116 М2, 

 - КП бр. 834, адреса м.в Дермен Чифлик, број на 
зграда 46, намена на зграда – за ддз, оно, сиз и мвр, 
влез 1, кат – приземје, број - /, со површина од 535 М2, 

- КП бр. 834, адреса м.в Дермен Чифлик, број на 
зграда 46, намена на зграда – гаража, влез 1, кат – по-
друм, број - /, со површина од 23 М2. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-6949/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3431. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен  весник на Република Македо-
нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 
137/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ница, одржана на 16.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПЕРАТОР 
НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МА-
КЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕ-
НОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕ-

НОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ 
СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Скопје се да-
ва право на трајно користење на градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија, кое претставува КП бр. 
9561/16, КО Центар 1, со површина од 3657м2, евиденти-
рано во Имотен лист број 102479, согласно Извод од Де-
тален урбанистички план Централно градско подрачје на 
град Скопје Мал Ринг, на Општина Центар, за градежна 
парцела број 5.11.1 кое е наменето за изградба на државни 
институции. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-
ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр.41-6955/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3432. 
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен  весник на Република Македо-
нија" бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 
137/2013), Владата на Република Македонија, на сед-
ница одржана на 16.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Град Скопје се дава право на 
трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија, кое претставува:  

 - КП бр. 3225/19, КО Бутел, со површина од 6931 
м2, евидентирана во Имотен лист број 16293, согласно 
Извод од Детален урбанистички план Измена и допол-
нување за Гробишта Бутел-Скопје Нов Дел Блок 1, на 
општина Бутел, за градежна парцела број 1.8 кое е на-
менето за изградба на Меморијален простор-Гробишта. 

-КП бр. 3225/18, КО Бутел, со површина од 5623м2, 
евидентирана во Имотен лист број 16293, согласно Из-
вод од Детален урбанистички план Измена и дополну-
вање за Гробишта Бутел-Скопје Нов Дел Блок 1, на оп-
штина Бутел, за градежна парцела број 1.9 кое е наме-
нето за изградба на Меморијален простор-Гробишта. 

Член 2 
Правото на трајно користење на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 
 

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

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

 
Бр.41-6956/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3433. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07, 31/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на  16.10.2013 година, до-
несе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ  СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА  

НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука на Министерството за надворешни 

работи му се дава на трајно користење без надомест 
недвижни ствари и тоа: 

- Земјиште во вкупна површина од 1451 м2 од кои 
дворно место со површина од 24 м2 и земјиште под 
зграда со површина од 1427 м2 запишано во лист Б на 
Имотен лист број 55711 КО Центар 1 на КП 13829/8 и 

- Административно деловен објект изграден на ул 
„Филип II Македонски" бр.7 запишан во лист В на 
Имотен лист број 55711 КП 13829/8 КО Центар 1 со 
вкупна површина од 11 689 м 2 и тоа: 

-Кат 1 деловен простор со површина од 934 м2; 
-Кат 2 деловен простор со површина од 895 м2 
-Кат 2 помошни површини (тераса, логија, балкон) 

од 178 м2; 
-Кат 3 деловен простор со површина од 992 м2; 
-Кат 4 деловен простор со површина од 1014 м2; 
-Кат 5 деловен простор со површина од 966 м2; 
-Кат 6 деловен простор со површина од 966 м2; 
-Кат 7 деловен простор со површина од 968 м2; 
-Кат 8 помошни површини (тераса, логија, балкон) 

од 1154 м2 
-Кат 8 деловен прогтор со површина од 181 м2; 
-Подрум 1 - гаража со површина од 587 м2; 
-Подрум 1 - деловен простор со површина од 554 

м2;  
-Подрум 2 - гаража со површина од 1009 м2; 
-Подрум 2 - деловен простор со површина од 186 

м2;  
-Приземје - помошни површини (тераси, логии, 

балкони) од 96 м2; 
-Приземје - деловен простор со површина од 1009 

м2. 
Член 2 

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

 
Бр.41-6958/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3434. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА  ИЗГРАДБА  НА СЕРВИСИ  Г3 КО БОГДАНЦИ  

ВОН Г.Р. ОПШТИНА БОГДАНЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за  трајна  прена-

мена на земјоделско  во  градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на сервиси Г3 КО Богданци вон г.р., општина 
Богданци.                                                                                         

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 521м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-6979/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3435. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 годи-
на, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-

НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧ-

КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА Г2  ЛЕСНА  И  НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА  

(ФАРМИ) КО ЕВЛА, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА 

 
Член 1 

  Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2 лесна и незагадувачка индустрија (фар-
ми) КО Евла, општина Центар Жупа. 

Член 2 
 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

Член 3 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-6980/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

3436. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 годи-

на, донесе  
                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА 

ИНДУСТРИЈА (ФАРМИ) КО ЕВЛА  ОПШТИНА  

ЦЕНТАР ЖУПА 

 

Член 1 

  Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-

тка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на Г2 лесна и незагадувачка индустрија (фар-

ми) КО Евла, општина Центар Жупа. 
 

Член 2 

 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со површина од 11545м2, ги има 

следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

Член 3 

  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
Бр.41-6981/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3437. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.10.2013 годи-
на, донесе  

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ-
РАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕ-
ЛЕФОНИЈА ТТВ 8104 КО ПРАЛЕНИК, ОПШТИНА  

ЦЕНТАР ЖУПА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија ТТВ 
8104 КО Праленик, општина Центар Жупа.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 115м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-6983/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3438. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13 и 106/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе  

 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧ-
КА ИНДУСТРИЈА КО ЕВЛА ОПШТИНА ЦЕНТАР  

ЖУПА 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2 лесна и незагадувачка индустрија КО 
Евла, општина Центар Жупа. 

Член 2 
 Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр.41-6984/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3439. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 го-
дина, донесе                                                                                 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИН-
ДУСТРИЈА КО ЕВЛА ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Г2 лесна и незагадувачка индустрија КО 
Евла, општина Центар Жупа. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 6283м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 

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

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

 
Бр. 41-6985/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3440. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на ден 16.10.2013 
година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА 
АВТОЛИМАРСКА РАБОТИЛНИЦА КО СЕЛЦЕ  

ОПШТИНА ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско  во  градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански комплекс за автолимарска рабо-
тилница КО Селце, општина Прилеп.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 482м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-6986/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3441. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2013 годи-
на, донесе 

                                                                                
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОТКУПНО ДИСТРИБУТИВЕН 
ЦЕНТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО 
ПРИСТАПЕН ПАТ КО КАВАДАРЦИ 2 ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на откупно дистрибутивен центар за земјо-
делски производи со пристапен пат КО Кавадарци 2, 
општина Кавадарци. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 14251м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-6987/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3442. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.10.2013 годи-
на, донесе 

                                                                             
ОДЛУКА 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ПОСТРОЈКА ЗА КОМБИНИ-
РАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНА ОД 220МW ТЕ-ТО 2 КО 

БАРДОВЦИ ОПШТИНА КАРПОШ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на постројка за комбинирано производство 
на електрична енергија и топлина од 220мw ТЕ-ТО 2 
КО Бардовци, општина Карпош. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 74646м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-6988/1 Заменик на претседателот 

1 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3443. 
Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ  НА  ФАБРИКА  ЗА  ШИНСКИ  

ВОЗИЛА ДООЕЛ ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Фабрика за шински возила ДООЕЛ 

Велес се даваат на трајно користење, без надомест нед-
вижни ствари, сопственост на Република Македонија, ло-
цирани на ул. „Алексо Демниев“ бб, на КП бр. 10266, КО 
Велес, запишани во Имотен лист бр. 30958 и тоа: 

- двор со површина од 43893 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 40 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 1431 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 595 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 405 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 12 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 967 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 270 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 220 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 74 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 539 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 11 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 309 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 277 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 253 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 411 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 109 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 8529 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 31 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 102 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 16 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 35 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 68 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 20 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 60 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 596 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 367 м2; 
- земјиште под зграда со површина од 26 м2; 
- зграда број 8, влез 1, приземје, со површина од 

208 м2; 
- зграда број 7, влез 1, кат 1, со површина од 220 

м2; 
- зграда број 7, влез 1, подрум, со површина од 88 

м2; 
- зграда број 7, влез 1, приземје, со површина од 

211 м2; 
- зграда број 11, влез 1, приземје, со површина од 8 

м2; 
- зграда број 16, влез 1, приземје, со површина од 

98 м2; 
- зграда број 22, влез 1, приземје, со површина од 

57 м2; 
- зграда број 3, влез 1, приземје, со површина од 

569 м2; 
- зграда број 5, влез 1, приземје, со површина од 10 

м2; 
- зграда број 12, влез 1, приземје, со површина од 

273 м2; 
- зграда број 15, влез 1, приземје, со површина од 

371 м2; 
- зграда број 20, влез 1, приземје, со површина од 

12 м2; 
- зграда број 23, влез 1, приземје, со површина од 

13 м2; 
- зграда број 24, влез 1, приземје, со површина од 

52 м2; 
- зграда број 26, влез 1, приземје, со површина од 

349 м2; 
- зграда број 4, влез 1, приземје, со површина од 

388 м2; 
- зграда број 6, влез 1, приземје, со површина од 

812 м2; 
- зграда број 17, влез 1, приземје, со површина од 

8090 м2; 

- зграда број 27, влез 1, приземје, со површина од 10 
м2; 

- зграда број 18, влез 1, приземје, со површина од 27 
м2; 

- зграда број 19, влез 1, приземје, со површина од 95 
м2; 

- зграда број 14, влез 1, приземје, со површина од 249 
м2; 

- зграда број 13, влез 1, приземје, со површина од 251 
м2; 

- зграда број 1, влез 1, приземје, со површина од 32 м2; 
- зграда број 2, влез 1, приземје, со површина од 1414 

м2; 
- зграда број 9, влез 1, подрум, со површина од 43 м2; 
- зграда број 9, влез 1, приземје, со површина од 55 м2; 
- зграда број 10, влез 1, приземје, со површина од 487 

м2; 
- зграда број 21, влез 1, приземје, со површина од 30 

м2; 
- зграда број 25, влез 1, приземје, со површина од 

575 м2. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-7115/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3444. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за рибарс-

тво и аквакултура (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 7/2008, 67/2010, 47/2011, 53/2011 и 
95/2012)  и член 44 став 3 од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.6/2012) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.10.2013 годи-
на, донесе 

                                                                  
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИ-
РАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ СО БР. 41-
6492/1 ОД 22.08.2012 ГОДИНА НА РИБОЛОВНИОТ 

РЕВИР „ТРЕСКА 3“ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука еднострано се раскинува Договорот за да-

вање концесија на риби за организирање на рекреативен ри-
болов бр. 41-6492/1 од 22.08.2013 година на риболовниот ре-
вир “Треска  3“, склучен помеѓу Владата на Република Маке-
донија како Концедент и ЗСРРК “Вардар“-Скопје како Кон-
цесионер, поради тоа што Концесионерот не ги спроведува 
мерките предвидени во риболовната основа, годишниот 
план и член 14 од Договорот за давање на концесија на риби 
за организирање на рекреативен риболов бр. 41-6492/1 од 
22.08.2012 година. 

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.41-7120/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3445. 
Врз основа на член 25 став 6 од Законот за јавен 

долг (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
62/05, 88/08 и 35/11), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШ-
ТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ КАЈ  

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Акционерското друштво за изградба и стопанисува-

ње со станбен простор и со деловен простор од значе-
ње за Републиката – Скопје се задолжува кај Стопанска 
банка АД Скопје, со долгорочен кредит во износ од 
2.318.000,00 евра за период од 12 (дванаесет) години со 
вклучени 2 (две) години грејс период сметано од денот 
на првото користење на средствата од кредитот. 

 
Член 2 

Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на 
оваа одлука Акционерското друштво за изградба и сто-
панисување со станбен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката – Скопје ќе ги користи за 
финансирање на изградба на недвижен имот – катна га-
ража "6.7 Мал Ринг" под следните услови: 

1. Рок за враќање: 12 (дванаесет) години со вклуче-
ни 2 (две) години грејс период сметано од денот на пр-
вото користење на средствата од кредитот;  

2. Каматна стапка: каматна стапка од едно годишен 
Еурибор плус (+) 5,75 процентни поени, годишно; 

3. Провизија за управување и обработка: 0,75% го-
дишно на износот на одобрениот кредит која корисни-
кот на кредитот ќе ја плаќа само за времетраење на 
грејс периодот на кредитот, и 0,25% еднократно на 
искористениот износ на кредитот која корисникот на 
кредитот ќе ја плати по влегување на кредитот во отп-
лата; 

4. Провизија за предвремена отплата: без провизија 
за предвремено враќање на кредитот. 

 
Член 3 

Условите и начинот на користење на заемот, како и 
сервисирањето на обврските кои произлегуваат од 
истиот, се утврдуваат со Договорот за долгорочен кре-
дит кој ќе се склучи помеѓу Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката – Скопје и 
Стопанска банка АД Скопје. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.41-7133/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 
3446. 

Врз основа на член 54, став 3 од Законот за ученич-
киот стандард („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИ-
ТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИ-
ЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 
2013/2014 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендисти-
те и висината на стипендиите за ученици запишани во 
средните училишта во Република Македонија за учеб-
ната 2013/2014 година. 

 
Член 2 

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите 
за ученици запишани во средните училишта во Репуб-
лика Македонија за учебната 2013/2014 година е след-
ниот: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Се задолжува Министерството за образование и на-

ука да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-7199/1 Заменик на претседателот 
16 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3447. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 16.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за труд и соци-
јална политика се дава право на трајно користење на 
градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија, кое претставува КП број 10373/4, КО Сарај, еви-
дентирано во Имотен лист број 12697, со вкупна пов-
ршина од 2238 м2, согласно Извод од Урбанистички 
план за село Сарај, урбан блок 41, број 08-354/2, од 
01.03.2013 година на општина Сарај, за градежна пар-
цела број 8 кое е наменето за изградба на објект за се-
мејно домување во станбени згради. 
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Член 2 
Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 
 

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

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

 
Бр. 41-7291/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3448. 

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-
рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно пар-
тнерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
Член 1 

Концесиите за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини се доделуваат во функција на 
вршење на детални геолошки истражувања на мине-
рални суровини на локалитетите за кои се предлага до-
делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и момен-
тот дека се работи за истражување на минерални суро-
вини потребно е да се доделат под концесија минерал-
ните суровини определени со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
вршење на детални геолошки истражувања се создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални гео-
лошки истражувања на  минерални суровини на след-
ните локалитети: 

- локалитет „с.Сушица-Ново Село“, општина Ново 
Село за минерална суровина – металични минерални 
суровини; 

- локалитет „Двориште“, општина Берово за мине-
рална суровина – бакар и злато и 

- локалитет „Саса“, општина Македонска Каменица 
за минерална суровина – металични минерални суро-
вини. 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска 
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на 
Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за економија формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување.  

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесии за детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 
овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот по-
вик согласно Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-7384/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3449. 
Врз основа на член 38 став (1) алинеја 1 од Законот 

за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
8.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-
ДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО 
ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ МАКЕДОН-
СКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, ВЕЛЕС, 
СВЕТИ НИКОЛЕ,  РАДОВИШ, ШТИП И БИТОЛА 

 
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доде-

лување на концесија на дивечот во ловиштата во лов-
ните реони: Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, 
Велес, Св.Николе, Радовиш, Штип и Битола објавена 
со Одлука за започнување на постапка за доделување 
на концесија на дивечот во ловиштата во ловните рео-
ни: Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, 
Св.Николе, Радовиш, Штип и Битола (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.110/13). 

2. Постапката за доделување на концесија на диве-
чот во ловиштата од точка 1 на оваа одлука се пони-
штува со оглед дека се дознаени такви околности, кои 
доколку би биле познати пред започнување на постап-
ката за доделување на концесија на дивечот во лови-
штата не би се објавил јавниот повик за доделување на 
концесијата, или јавниот повик суштински би се разли-
кувал. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за започнување на по-
стапка за доделување на концесија на дивечот во лови-
штата во ловните реони: Македонски Брод, Берово, 
Прилеп, Тетово, Велес, Св.Николе, Радовиш, Штип и 
Битола (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.110/13). 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-7701/1 Заменик на претседателот 

8 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3450. 
Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Влада-

та на Република Македонија (,,Службен весник на Ре-
публика 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 16.10.2013 година,  донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И   

ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за конкурентност, иновации и прет-

приемништво за 2013 година  („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 4/2013, 77/2013 и 103/2013 ) 
во дел I, зборовите „11.421.000,00 (единаесет милиони 
и четиристотини дваесет и една илјада)“ се заменуваат 
со зборовите „11.071.000,00 (единаесет милиони и се-
думдесет и една илјада)“. 

Во алинејата 1 зборовите „6.946.000,00 (шест мили-
они и деветстотини  четириесет и шест илјади)“  се за-
менуваат со зборовите „6.596.000,00 (шест милиони и 
петстотини  деведесет и шест илјади)“. 

 
Член  2 

Во дел II,  A. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И 
СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА,  зборовите „6.946.000,00 
(шест милиони и деветстотини четириесет и шест ил-
јади)“ се заменуваат со зборовите „6.596.000,00 (шест 
милиони и петстотини  деведесет и шест илјади)“. 

Во мерката  2 износот „1.200.000,00“ се заменува со 
износот „500.000,00“. 

Во мерката  6 износот „630.000,00“ се  заменува со 
износот „ 1.330.000,00 “. 

Мерката  8 се брише.  
Мерката 9 станува мерка 8, а точките 9.1., 9.1.1., 

9.1.2. и 9.1.3. стануваат точки 8.1., 8.1.1., 8.1.2. и 8.1.3.  
Во мерката 10 која станува мерка 9, износот 

„100.000,00“ се заменува со износот „55.000,00“ ,  а  
точките 10.1. и 10.1.1. стануваат точки 9.1. и 9.1.1. и се 
додава нова мерка  10 која гласи: 

 “10. Финансиска поддршка за организирање на 
промотивни активности  во вкупен износ од 45.000,00 
денари “ . 

„10.1. Претприемач на годината за 2013 година “. 
 

Член 3 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-7088/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3451. 
Врз основа на член 7 од Законот за земјоделство и 

рурален развој (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 
69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македони-
ја, на седницата, одржана на 16.10.2013 година, донесе 

 
Н А Ц И О Н А Л Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГ-
РАМА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУ-
РАЛЕН РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2013-2017 ГОДИНА 

 
I. Во Националната програма за развој на земјо-

делството и рурален развој за период од 2013-2017 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ број 
134/2012), дел VI. ПОЛИТИКА И МЕРКИ НА РУРА-
ЛЕН РАЗВОЈ, по табелата 5. се додаваат следниве збо-
рови: 

„Распределбата на средствата, изразена како про-
цент од вкупен буџет за финансирање на мерките за ру-
рален развој за период од 2013-2017 во табелата 5., е 
индикативна и наведените проценти може да се зголе-
мат или намалат во согласност со резултатите од теков-
но спроведување на средствата утврдени во годишните 
програми за финансиска поддршка на руралниот раз-
вој. Зголемувањето односно намалувањето на процен-
туалното учество може да се движи +/-15  проценти по-
ени.“ 

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

 
Бр.41-7558/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3452. 
Врз основа на член 36 став (4) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“  бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 
и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС 
ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ  

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските услови за упис во 

регистарот на увозници на одделни земјоделски произ-
води („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.102/10, 144/10, 58/12 и 40/13) во членот 2 став 1 во 
алинеите 4, 5, 6 и 7 зборовите „располага со“ се заме-
нуваат со зборовите „има во сопственост“. 

   
Член 2 

Во членот 3 став 1 во алинејата 1 пред зборот „об-
јект“ се додаваат зборовите „во сопственост“. 

Во алинеите 2 и 3 пред зборот „објекти“ се додава-
ат зборовите „во сопственост“. 

Во алинеата 4 зборовите „превозни средства, од-
носно“ се заменуваат со зборовите „во сопственост“.   
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 02-18694/6 Министер за земјоделство, 

9 октомври 2013 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

_________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3453. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13), ми-
нистерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штински центар за социјална работа Струга, број 03-
324/1, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 17.9.2013  година. 

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

 
Бр.10-6973/2  

14 октомври 2013 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

_________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3454. 
Врз основа на член 9, член 12, член 16 и член 25 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија постапувајќи по 
Барањето на ТТК Банка АД Скопје за давање одобре-
ние за продажба на сопствени акции по пат на јавна по-
нуда поднесено на ден 14.8.2013 година и дополнето на 
ден 10.9.2013 година и 9.10.2013 година, на седницата 
одржана на ден 14.10.2013 година го разгледа предме-
тот заедно со целокупната документација и го донесе 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 

СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА 
 
1. На ТТК Банка АД Скопје се дава одобрение за 

продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда - 

24.092 обични акции со вкупна минимална продажна 

вредност од 17.514.884 денари.  

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.02-5491/4 од 

31.7.2013 година за продажба-оттуѓување на сопствени 

акции по пат на јавна понуда донесена на Собранието 

на акционери на ТТК Банка АД Скопје одржано на ден 

31.7.2013 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоц-

на од три работни дена, по истекот на рокот за реализа-

ција на јавната понуда, да ги пријави за упис во депо-

зитарот на хартии од вредност промените на сопстве-

носта на акциите настанати како резултат на реализа-

цијата на јавната понуда на сопствени акции. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 

дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 

хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-

ност на Република Македонија да достави доказ дека е 

извршен упис на акциите. 

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

вањето. 

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

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-130 Комисија за хартии од вредност 

14 октомври 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

3455. 

Врз основа на член 194 став 1 и став 5 и член 207 

став 1 алинеја ѕ) и алинеја ж) од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комиси-

јата за хартии од вредност на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 7.10.2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Трајно се одзема дозволата за вршење на услуги 

со хартии од вредност на брокерската куќа Мој брокер 

АД Скопје издадена со Решение на Комисијата за хар-

тии од вредност на Република Македонија број 07-44/4 

од 21.1.2008 година.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-

ние се врши поради настанување на променети околно-

сти во работењето на брокерската куќа, односно доне-

сена Oдлука број 03-548/13 од 30.9.2013 година за пре-

станок со работа на брокерската куќа Мој брокер АД 

Скопје од страна на Собраниетo на акционери и поради 

неодржување на потребниот износ на сопствени средс-

тва согласно член 99 од Законот за хартии од вредност  

и Правилникот за утврдување на категориите на сопс-

твени средства и начинот на пресметување на износот 

и структурата на влоговите при основање и средства од 

активата на овластено правно лице. 

3. Се задолжуваат Македонската берза за хартии од 

вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хар-

тии од вредност АД  Скопје веднаш по приемот на ова 

Решение трајно да ја исклучат од членство брокерската 

куќа Мој брокер АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
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5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 

Бр. УП1 08-132 Комисија за хартии од вредност 

7 октомври 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

3456. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,  

57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 

10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време 

на запишување и бришење на акционерско друштво, 

содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-

те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 

76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на ден 

7.10.2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ОД 

РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 

СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

1. Друштвото Живинарска фарма БЕЛИМБЕГОВО 

АД Скопје СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување, поради 

стечај.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 07-133 Комисија за хартии од вредност 

7 октомври 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

3457. 

Врз основа на член 132 став 1, алинеи а) и б) од За-

конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 

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

13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на ден 

7.10.2013 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува дека се исполнети условите за отво-

рање на ликвидација на брокерската куќа Moj Брокер 

АД Скопје со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 

1А/1-1, 1000 Скопје, поради трајно одземање на дозво-

лата за вршење на сите услуги со хартии од вредност 

од Комисијата за хартии за хартии од вредност на Ре-

публика Македонија и поради Oдлука број 03-548/13  

од 30.9.2013 година за престанок со работа на брокер-

ската куќа Moj брокер АД Скопје донесена од страна 

на Собранието на акционери. 

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

вањето. 

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

Република Македонија“. 

 

Бр.УП 1 08-134 Комисија за хартии од вредност 

7 октомври 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

3458. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 21 став 1 алинеја 2  и 3, 

член 129 и член 131 од Законот за инвестициски фон-

дови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010 и 

24/2011), на седницата одржана на ден 7.10.2013 годи-

на, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува неправилност во работењето на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 

Иново Статус АД Скопје поради непридржување кон 

член 21 став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за инвестици-

ски фондови односно поради неможност навремено да 

ги исполнува достасаните обврски и поради неможност 

навремено и целосно да ги исполнува сите права и об-

врски предвидени со проспектот и статутот на инвести-

цискиот фонд. 

2. Се утврдува неправилност во работењето на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 

Иново Статус АД Скопје поради непридржување кон 

член 21 став 1 алинеја 3 од Законот за инвестициски 

фондови односно поради непостоење на издвоеност на 

функциите согласно член 4 од Правилник за начинот 

на работење на друштвото за управување со инвести-

циски фондови („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). 

3. Се задолжува Друштвото за управување со инве-

стициски фондови Иново Статус АД Скопје во рок од 

30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точ-

ка 1 односно да отпочне постапка која ќе овозможи 

друштвото да прибави доволно средства со цел во ид-

нина да биде способно самостојно и од сопствени 

средства да ги намирува достасаните обврски. 

4. Се задолжува Друштвото за управување со инве-

стициски фондови Иново Статус АД Скопје во рок од 

30 дена да ја отстрани утврдената неправилност од точ-

ка 2 односно да се усогласи со Правилникот за начинот 

на работење на друштвото за управување со инвести-

циски фондови и да ангажира лице кое ќе ја пополни 

функцијата на позадински работи. 

5. За постапувањето по точка 3 и точка 4 од ова ре-

шение потребно е Друштвото за управување со инве-

стициски фондови Иново Статус АД Скопје до Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија 

во рок од 5 дена по постапувањето да достави соодве-

тен доказ, дека неправилностите се отстранети односно 

дека е постапено по решението на Комисијата.   

6. Жалбата не го одлага извршувањето на ова реше-

ние. 
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7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 08-135 Комисија за хартии од вредност 

7 октомври 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

3459. 
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 и 
13/2013) и член 15 став 2 од Законот за преземање на 
акционерските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 
69/2013), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
14.10.2013 година го донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ 
ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ЗА ЗАМЕНА 

  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите кои 
треба да ги исполнат хартиите од вредност за замена од 
аспект на карактеристиките на тие хартии од вредност 
(во натамошниот текст: хартии од вредност за замена), 
што лицето кое дава понуда за преземање (во натамош-
ниот текст: преземач) ги понудува како надоместок за 
хартиите од вредност на целното друштво во смисла на 
Законот за преземање на акционерските друштва (во 
понатамошниот текст: хартии од вредност). 

 
Член 2 

Како хартии од вредност за замена преземачот во 
понудата за преземање може да понуди само:  

1) веќе издадени акции, односно обврзници кои ко-
тираат на официјалниот пазар на берзата или акции на 
странски претпријатија кои котираат на берза која е по-
врзана со овластена берза на Република Македонија 
и/или  

2) акции, односно обврзници кои преземачот прв-
пат ги издава заради преземање и кои се од ист род и 
вид како веќе издадените акции и обврзници од точка-
та 1 на овој став.  

 
Член 3 

Хартиите од вредност за замена кои преземачот ги 
нуди во понудата за преземање мора да ги исполнат ку-
мулативно следните услови од аспект на карактеристи-
ките на хартиите од вредност: 

 да се примени на котација најмалку на истиот па-
зарен сегмент односно на котација со најмалку исто 
ниво на транспарентност, а доколку се нудат хартии од 
вредност за замена кои издавачот првпат ги издава из-
давачот дава изјава дека ќе биде поднесено барање за 
котација најмалку на истиот пазарен сегмент односно 
на котација со најмалку исто ниво на транспарентност, 

 да се од ист род и вид како и хартиите од вредност 
кои се предмет на преземање и 

 над хартиите од вредност не смее да има било ка-
кви ограничувања и товари. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 03-1563/3 Комисија за хартии од вредност 

14 октомври 2013 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

3460. 
Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 

95 став (5)  од Законот за задолжително капитално фи-

нансирано пензиско осигурување („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 

113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 

36/2011, 98/2012 и 13/2013) и член 107 став (2) и (4), 

член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално 

финансирано пензиско осигурување („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2010,17/2011 

и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супер-

визија на капитално финансирано пензиско осигурува-

ње, на седницата одржана на 27.9.2013 година, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ  

НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 

I. Општи одредби 

 

Член 1 

Со овој правилник поблиску се уредува: начинот и 

постапката за маркетинг на задолжителните и добро-

волните пензиски фондови иформата и начинот на 

изјавите или предвидувањата за идните инвестициони 

резултати на пензискиот фонд, видот и периодот на кој 

се однесуваат податоците од член 95 став (1) и (3) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-

зиско осигурување како и член 114 став (1) и(3) од За-

конот за доброволно капитално финансирано пензиско 

осигурување, начинот и формата на нивното прикажу-

вање и постапката за нивното доставување. 

 

Член 2 

„Работи на маркетинг” се сите активности чија цел 

е рекламирање на друштвата за управување со задол-

жителни пензиски фондови, друштвата за управување 

со задолжителни и доброволни пензиски фондови и 

друштва за управување со доброволни пензиски фон-

дови (во натамошниот текст: пензиското друштво) и 

задолжителениоти/или доброволниот пензиски фонд 

иинформирање и склучување на договори за членство 

во задолжителен или доброволен пензиски фонд и до-

говори за исплата на средства од задолжителен или до-

броволен пензиски фонд што  вклучува: 

а) рекламирање на работењето на пензиското друш-

тво и пензискиот фонд со кој тоа управува; 

б) информирање за карактеристиките на задолжи-

телно и доброволно капитално финансирано пензиско 

осигурување: 

в) информирање за надоместоците и трансакциони-

те провизии; 

г) информирање за приносот на задолжителниот 

и/или доброволниот пензиски фонд; 

д) информирање за инвестиционото портфолио на 

задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд; 
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ѓ) информирање за индивидуални сметки, добро-

волни индивидуални сметки и професионални сметки; 

е)зачленување и премин на членови од еден во друг 

задолжителен пензиски фонд; 

ж) зачленување и премин на членови од еден во 

друг доброволен пензиски фонд; 

з) склучување на договори за програмирани повле-

кувања, договори за еднократна исплата и договори за 

повеќекратни исплати и  

ѕ) други активности заради рекламирање и обезбе-

дување информации поврзани со работењето на пензи-

ското друштво и пензискиот фонд. 

 

II. Начин и постапка за маркетинг на задолжителен 

и доброволен пензиски фонд 
 

Член 3 

Пензиското друштво има обврска да обезбедува 

точност и веродостојност на податоците и кога органи-

зирањето и подготвувањето на работите на маркетинг 

се извршени од трети лица. 

Пензиското друштво може да врши работи на 

маркетинг на задолжителен и/или доброволен пензиски 

фонд во своите простории и во простории на неговите 

деловни соработници за маркетинг, на директен начин 

или преку соодветен вид на комуникација (телефон, 

факс, интернет). Просторијата треба да ги исполнува 

следните услови: 

а) да има најмалку еден агент, кој може да биде вра-

ботен кај деловниот соработник;  

б) да има одговорно лице за вршење работи на 

маркетинг на пензиското друштво, кое може да биде 

вработено во деловниот соработник; 

в) доколку во просторијата на деловниот соработ-

ник за маркетинг има само еден агент кој е вработен во 

деловниот соработник, истото лице  може да биде од-

говорно лице за вршење работи на маркетинг на пензи-

ското друштво во таа просторија и 

г) да обезбедува соодветен простор за вршење на 

работи на маркетинг на пензиското друштво. 

Деловниот соработник за маркетинг од ставот (2) 

на овој член, кој може да биде банка или друштво за 

осигурување, за вршење на работите на маркетинг на 

задолжителен и/или доброволен пензиски фонд во сво-

ите простории склучува договор со пензиското друшт-

во. Во договорот, меѓу другото, се наведуваат: 

а) адресите на просториите на деловниот соработ-

ник за маркетиг кои пензиското друштво ги користи за 

вршење работи на маркетинг; 

б) начинот и износот на плаќање и 

в) начинот на контрола на деловниот соработник од 

страна на пензиското друштво. 

Пензиското друштво е одговорно за вршењето ра-

боти на маркетинг на задолжителен и/или доброволен 

пензиски фонд во просториите во кои се вршат работи 

на маркетинг, од странана агентите ина деловните со-

работници за маркетинг. 

 

Член 4 

Пензиското друштво не може да дава вредносни 

оценки за друго пензиско друштво во своето реклами-

рање ниту да прави споредби со друго пензиско друш-

тво и задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, 

освен во врска со минат принос од инвестиции, мината 

инвестициска политика и надоместоци наплатени од 

членовите на задолжителните и/или доброволните пен-

зиски фондови.  

При споредба на минат принос од инвестиции, пен-

зиското друштво задолжително ги прикажува и надо-

местоците од член 98 став (1) точките а) и б) од Зако-

нот за задолжително капитално финансирано пензиско 

осигурување и член 117 став (1) точките а) и б) од За-

конот за доброволно капитално финансирано пензиско 

осигурување, наплатени од членовите на пензискиот 

фонд со кој управува, за истиот период за кој се одне-

сува споредбата на приносот. 

Во своето рекламирање, пензиските друштва не мо-

жат да користат изрази или слогани кои не можат да 

бидат потврдени, како што се: “најдобра услуга”, “нај-

добро друштво”, “најдобра поддршка” и други. 
 

Член 5 

Во рекламирањето, промоцијата или податоците за 

надоместоци, принос на задолжителен и/или доброволен 

пензиски фонд, членство во задолжителен и/или добро-

волен пензиски фонд и за други податоци во кои се ко-

ристат статистички форми, пензиското друштво јасно го 

наведува изворот на информации. Единствен извор на 

податоците за надоместоци и принос на задолжителниот 

и доброволниот пензиски фонд е Агенцијата. 

Доколку во рекламирањето, промоцијата или инфор-

мациите се користат графички прикази објавени од 

Агенцијата, пензиското друштво го прикажува целиот 

графички приказ, а не само избрани делови од приказот. 

Пензиското друштво во своето рекламирање не тре-

ба да вклучи идни проекции за приносот на пензискиот 

фонд со кој управува, за надоместоците и за состојбата 

на сите видови индивидуални сметки, освен при праве-

ње на пресметки за иден акумулиран износ од добровол-

на индивидуална сметка и професионална сметка. Прес-

метките за иден акумулиран износ се прават врз основа 

на следните елементи: износ и период на уплати, висина 

на приносот и висина на надоместоците. За висина на 

приносот се користат разумни претпоставки кои се усог-

ласени со реално остварениот принос и приносот од ин-

вестиционата стратегија, во најмалку три сценарија (раз-

умно – базично, песимистичко и оптимистичко). За ви-

сина на надоместоците се користи висината на надоме-

стоците кои тековно се наплатуваат. Користените прет-

поставки и добиените резултати пензиското друштво 

јасно ги наведува во изјавите и предвидувањата. 

 

Член 6 
Доколку било кој од податоците вклучени во рекла-

мирањето се промени, пензиското друштво може да ги 
прикажува претходните податоци уште 15 дена од про-
менатана материјалот за маркетинг во хартиена форма, 
односно пет дена од промената наматеријалот за мар-
кетинг во електронска форма. Ова особено се однесу-
ваат на податоците за: принос и број на членови и пен-
зионирани членови на задолжителниот и/или добро-
волниот пензиски фонд, надоместоци и трансакциони 
провизии, простории за вршење работи на маркетинг и 
други податоци. 
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Член 7 

Доколку пензиското друштво во своите реклами ко-

ристи податоци или дел од податоци од статистички 

извештаи на Агенцијата, цитирањето на податоците 

или изводите од извештаите се врши  во согласност со 

прописите  за авторски и други сродни права. 

 

Член 7-а 

Материјалите за маркетинг пензиското друштво до 

Агенцијата може да ги достави по пошта, преку доста-

вувач или по електронски пат. Известувањето за обја-

вениот материјал за маркетинг, по електронски пат, 

треба да биде потпишано со електронски потпис. 

 

III. Рекламирање и информирање за надоместоците 

и приносот на задолжителниот и/или доброволниот 

пензиски фонд 

 

Член 8 

Пензиското друштво, при објавување на информа-

циите за надоместоци, треба да ги наведе одвоено след-

ните информации: надоместокот од придонесите, ме-

сечниот надоместок од вредноста на нето средствата на 

пензиски фонд, надоместокот за премин, намалувањето 

на надоместокот за постојано членство и трансакцио-

ните провизии. 

Податоците за надоместоците кои пензиското дру-

штво ги објавува треба да одговараат на вредностите 

кои важат на датумот на кој е извршено објавувањето. 

Пензиското друштво при информирање  за зголему-

вање на надоместоците го наведува датумот од кој на-

стапува зголемувањето со давање ист простор на пода-

тоците за тековниот и зголемениот надоместок. 

 

Член 9 

Пензиското друштво, во своето рекламирање, го  

користи само приносот на задолжителниот и/или до-

броволниотпензиски фонд кој е објавен од Агенцијата. 

Во рекламата се наведува и периодот за кој е пресме-

тан приносот.  

 

Член 10 

Податоците кои објавува пензиското друштво за 

приносот на пензискиот фонд со кој управува треба да 

бидат еднакви со податоците за приносот за ист период 

кој е најблиску до датумот на извештајот објавен од 

Агенцијата. При објавувањето, пензиското друштво го 

наведува изворот на информациите од Агенцијата. 

Секоја објава на надоместокот и/или приносотза-

должително ја содржи следната завршна реченица: 

а) за задолжителен пензиски фонд: „Приносот на 

Вашата индивидуална сметка е променлив и зависи од 

приносот на Вашиот задолжителен пензиски фонд и од 

надоместоците наплатени од Вашето друштво кое 

управува со задолжителениот пензиски фонд”. 

б) за доброволен пензиски фонд: „Приносот на Ва-

шата доброволна индивидуална сметка и/или професи-

онална сметка е променлив и зависи од приносот на 

Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците 

наплатени од Вашето друштво кое управува со добро-

волниот пензиски фонд”.  

При објавување на принос од инвестициина задол-

жителниот и/или доброволниот пензиски фонд, пензи-

ското друштво задолжително ги прикажува и надоме-

стоците од член 98 став (1) точките а) и б) од Законот 

за задолжително капитално финансирано пензиско оси-

гурување и член 117 став (1) точките а) и б) од Законот 

за доброволно капитално финансирано пензиско осигу-

рување, наплатени од членовите на тој пензиски фонд, 

за истиот период за кој е извршено објавувањето. 

 

IV.Извештаи до членовите и пензионираните  

членови на задолжителен и/или доброволен  

пензиски фонд 

 

Член 11 

Пензиското друштво доставува до членовите и пен-

зионираните членови на пензиски фонд со кој управува 

податоци за надоместоците кои тоа ги наплатува и за 

приносот на пензискиот фонд со кој управува, заедно 

со податоците од член 95 став (3) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-

ње и член 114 став (3) од Законот за доброволно капи-

тално финансирано пензиско осигурување. 

Податоците од став 1 на овој член треба да бидат 

доставени до 31 јануари наредната година, до сите кои 

биле членови и пензионирани членови на задолжител-

ниот и/или доброволниот пензиски фонд во текот на 

извештајниот период. 

 

Член 12 

Податоците за надоместоците од член 11 став 1 на 

овој правилник треба да бидат за период од последниот 

извештај до последниот датум на проценка, со состојба 

на 31 декември од тековната година. 

По исклучок од став 1 на овој член, за првата годи-

на во која придонесите се платени, податоците се одне-

суваат на периодот од првиот датум на проценка до 

последниот датум на проценка заклучно со 31 декем-

ври од тековната година. 

Податоците за приносот од член 11 став 1 на овој 

правилник, треба да бидат еднакви со податоците за 

приносот објавени од Агенцијата, со состојба на 31 де-

кември од тековната година. 

 

Член 13 

Пензиското друштво податоците од член 95 став (3) 

од Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување ги доставуваатдо секој член и 

пензиониран член на задолжителениот пензиски фонд  

и податоцитеод член 114 став (3) од Законот за добро-

волно капитално финансирано пензиско осигурување-

до секој член и пензиониран член на доброволниот 

пензиски фонд, до 31 јануари наредната година со со-

стојба на 31 декември од тековната година, во плик со 

зелена боја во нијанса CMYK (43, 0, 93, 0) или RGB 

(158, 204, 72),  во следната форма: 
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Во секоја точка од табелата се наведуваат вложува-
њата во секој конкретен издавач. Доколку вложувања-
та се помали од 1% од средствата напензискиот 
фонд,тие сегрупираат во алинеата “останати” за соод-
ветниот вид на издавач. 

При доставување на податоците во формата од став 
1 на овој член пензиското друштво ги наведува само 
инструментите во кои се инвестирани средствата на за-
должителниот или доброволниот пензиски фонд. Пен-
зиското друштво доставува и графички прикази (пити) 
за структуратана портофолиото по група на инструмен-
ти и по држава. Исто така, пензиското друштво доста-
вува графички приказ на сметководствената единица за 
период од седум години. Податоците во табелата се 
најмалку со големина на фонт 10. 

Пензиското друштво објавува на својата веб страна 
детални податоци од член 95 став (3) од Законот за за-
должително капитално финансирано пензиско осигуру-
вање и детални податоците од член 114 став (3) од За-
конот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување кои покрај податоците од став 1 на овој 
член вклучуваат најмалку податоци за инструментите 
по рочност, процент на каматна стапка и датум на до-
стасување поединечно за секој инструмент во завис-
ност од видот на инструментот. 

 
Член 14 

Пензиското друштво, до 31 јануари наредната годи-
на, доставува до секој член и пензиониран член на пен-
зискиот фондсо кој управува, извештај согласно член 
95 став (1) од Законот за задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување и согласно член 114 
став (1) од Законот за доброволно капитално финанси-
рано пензиско осигурување за период од последниот 
извештај до последниот датум на проценка заклучно со 
31 декември тековната година. Формата на извештаите 
е дадена на Образец бр.1, Образец бр.2 и Образец бр.3, 
кои се составен дел на овој правилник. Податоците во 
табелите од Образец1, Образец бр.2 и Образец бр.3 од 
овој правилник, се со големина на фонт 10. Пензиското 
друштво извештаите ги доставува во плик со зелена бо-
ја во нијанса CMYK (43, 0, 93, 0) или RGB (158, 204, 
72), а за текстот и позадината на обрасците може да ко-
ристи различни бои. 

По исклучок од став 1 на овој член, за првата годи-
на во која придонесите се платени, извештајот се одне-
сува на периодот од првиот датум на проценка до пос-
ледниот датум на проценка заклучно со 31 декември 
тековната година. 

Пензиското друштво ги доставува податоците одч-
лен 95 став (1) од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување и член 114 став 1 и 
став 5 од Законот за доброволно капитално финансира-
но пензиско осигурувањедо сите лица кои биле члено-
ви и пензионирани членови пензискиот фонд со кој 
управува во текот на тој извештаен период. 

По барање на членот, пензиското друштво му обез-
бедува електронски пристап до детален извештај сог-
ласно член 95 став (1) од Законот за задолжително ка-
питално финансирано пензиско осигурување и соглас-
но член 114 став (1) од Законот за доброволно капитал-
но финансирано пензиско осигурување. Формата на из-
вештаите е дадена на Образец бр.4, Образец бр.5 и 
Образец бр.6, од овој правилник. 

Член 15 
Кога член или пензиониран член преминува од по-

стоjaн во иден задолжителен пензиски фонд, или од по-
стоjaн во иден доброволен пензиски фонд, по барање 
на членотили пензионираниот член, пензиското друш-
тво кое управува со идниот пензиски фонд му доставу-
ва на членот или пензионираниот член извештај за це-
локупното негово членство, вклучувајќи го и членува-
њето во постојниот задолжителен или доброволен пен-
зиски фонд.  

 
V. Огласна табла 

 
Член 16 

Во сите простории,на пензиското друштво или не-
говиот деловен соработник за маркетинг, наменети за 
примање на странки треба да има најмалку една оглас-
на табла, поставена на видливо место, со кратки ин-
формации за главните податоци што се однесуваат на 
задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонди 
пензиското друштво. 

 
Член 17 

На огласната табла прво се наведува името на пен-
зиското друштво и задолжителниот и/или доброволни-
от пензиски фонд со кој управува пензиското друштво, 
по што се наведуваат следните податоци: 

 
а) структура на надоместоци од задолжителен пен-

зиски фонд  
 

 
Тековни 

Идни (датум на 
примена) 

1. % од придонеси _______% _______% 

2. месечен % од вредно-
ста на нето средствата 

_______% _______% 

3. надоместок за премин _______% _______% 

    

Број на денови Износ на надоместок за премин 

број на денови ≤720  

број на денови > 720 не се наплаќа надоместок за премин 

 
б) намалување на надоместокот за постојано членс-

тво како процент од придонесите во задолжителнот 
пензиски фонд  

 

Број на денови Процент на намалување 

0< број на денови ≤ 360 a % 

360< број на денови ≤720 b % 

720< број на денови ≤1080 c % 

1080< број на денови ≤1440 d % 

1440< број на денови ≤1800 e % 

1800< број на денови ≤2160 f % 

број на денови> 2160 g % 

в) податоци за приносот на задолжителниот пензи-
ски фонд  
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Приносот на задолжителниот пензиски фонд за пос-

ледните 84, 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18 или 
12 месеци (во зависност од бројот на месеци на работе-
ње на задолжителниот пензиски фонд) објавен од 
Агенцијата заклучно со 31 декември. 

 
г) структура на надоместоци од доброволен пензи-

ски фонд   
 

 
Тековни 

Идни (датум на 
примена) 

1. % од придонеси _______% _______% 

2. месечен % од вредно-
ста на нето средствата 

_______% _______% 

3. надоместок за премин _______% _______% 

 
 

Број на денови Износ на надоместок за премин 

број на денови ≤ 360  

број на денови > 360 не се наплаќа надоместок за премин 

 
д) намалување на надоместокот за постојано членс-

тво како процент од средствата на доброволниот пен-
зиски фонд  

  
ѓ) податоци за приносот на доброволниот пензиски 

фонд  
Приносот на доброволниотпензиски фонд за пос-

ледните 84, 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18 или 
12месеци (во зависност од бројот на месеци на работе-
ње на доброволниот пензиски фонд) објавен од Аген-
цијата заклучно со 31 декември. 

 Податоците од став 1 на овој член се ажурираат во 
рок од пет дена од настанатата промена. 

Друштвата за управување со задолжителни пензи-
ски фондови ги објавуваат податоците од став 1 точка 
а), б) и в) на овој член. Друштвата за управување со до-
броволни пензиски фондови ги објавуваат податоците 
од став 1 точка г), д) и ѓ) на овој член. Друштвата за 
управување со задолжителени и доброволни пензиски 
фондови ги објавуваат податоците од став 1 точка а), 
б), в),  г), д) и ѓ) на овој член и 

е) Супервизор на капитално финансирано пензиско 
осигурување е МАПАС www.mapas.mk  тел. 023224229. 

 
Член 18 

Во сите простории, на пензиското друштво или не-
гов деловен соработник за маркетинг, наменети за при-
мање на странки треба да има: 

а) ажурирана листа со имиња, презимиња, адреси и 
телефонски броеви на одговорото лице на просторијата 
и одговорни лица на пензиското друштво, истакната на 
видно место; 

б) примерок од ревидирани финансиски извештаи 

на пензиското друштво и задолжителниот и/или добро-

волниот пензиски фонд, заклучно со 31 декември прет-

ходната година, кои се објавуваат во согласност со за-

кон и подзаконски акти и 

в) примерок од статутот и информативниот прос-

пект на задолжителниот и/или доброволниотпензиски 

фонд. 

Пензиското друштво во своето седиште, на видно 

местотреба да има ажурирана листа на имиња, прези-

миња, адреси и телефонски броеви на одговорните ли-

ца на сите простории за вршење работи на маркетинг и 

ажурирана листа на агенти по градови. Листата на 

агенти по градови пензиското друштво ја објавува и на 

својата веб страна. 

 

VI. Информативен проспект 

 

Член 19 

Информативниот проспект не може да содржи било 

каков вид на рекламирање и на негоможе да биде отпе-

чатен само називот на пензиското друштво кое го обја-

вило, пензискиот фонд со кој управува, логото и слога-

нот на пензиското друштво.  

Содржината на информативниот проспект треба да 

се изготвува на директен, едноставен, лесно разбирлив 

начин и на начин корисен за донесување на одлуки за 

склучување на договор за членство во задолжителен 

и/или доброволен пензиски фонд и договор за исплата 

на средства од задолжителен или доброволен пензиски 

фонд. 

 

Член 20 

Друштвото за управување со задолжителни и до-

броволни пензиски фондови изготвува одделни инфор-

мативни проспекти за задолжителниот и доброволниот 

пензиски фонд со кои управува. 

 

Член 21 

Сите информации во врска со инвестирањето на 

средствата на задолжителниот пензиски или добровол-

ниот пензиски фонд, вклучени во информативните 

проспекти на пензиските фондови,се засноваат на пос-

ледниот датум на проценка на средствата на задолжи-

тениот или доброволниот пензиски фонд. 

 

VII. Завршни одредби 

 

Член 22 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за начинот и постапка за марке-

тинг на пензиски фондови објавен во „Службен весник 

на Република Македонија” број 26/2011и 124/2012. 

 

Член 23 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 

Бр. 01-1290/13 Претседател 
14 октомври 2013 година на Совет на експерти, 

Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3461. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 и 

член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), по-

стапувајќи по барањето на Друштвото за промет и ус-

луги ШИРИНАТА ДОО Скопје, до Регулаторната ко-

мисија за енергетика на Република Македонија, за из-

давање на лиценца за производство на електрична 

енергија, на седницата одржана на 16.10.2013 година, 

донесе 

  
О Д Л У К А  

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 1. На Друштвото за промет и услуги ШИРИНАТА 

ДОО Скопје, со седиште на ул. „Антон Попов“ бр. 132 

А, Скопје му се издава  лиценца за вршење на енергет-

ска дејност производство на електрична енергија од 

фотонапонска електроцентрала „Ширината Солар“.  

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-

ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од фотоволтаична централа лоци-

рана на  КП бр. 5836/2, КО Берово, Општина Берово. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  од Законот за 

енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за вр-

шење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“, бр. 143/11, 78/13),  ќе донесе одлука за влегување 

во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ста-

вот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за 

градење, ќе достави извештај за извршен технички 

преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски 

објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

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

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-188/13  

16 октомври 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

       

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за промет и услуги ШИРИНАТА ДОО 

Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 132 А, Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 144.01.1/13 

 

4. Број на деловниот субјект – 6839061 

 

5. Единствен даночен број – 4043013512626 

 

6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  



 Стр. 40 - Бр. 143                                                                                  21 октомври 2013 
 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Шири-

ната Солар“ на КП бр. 5836/2 во КО Берово, Општина 

Берово. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е со-

ставен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за промет и услуги ШИРИНАТА ДОО Скопје, до 

Регулаторната комисија за енергетика на РМ, со седи-

ште на ул. „Антон Попов“ бр. 132 А, Скопје, (во пона-

тамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 

учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-

вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 

определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 

до операторот на електропреносниот систем или опера-

торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 

мрежните правила за пренос или мрежните правила за 

дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-

ктрична енергија и до операторот на електропреносни-

от систем податоци и информации од договорите за 

продажба на електрична енергија, расположливост на 

производниот капацитет и/или системски услуги, освен 

комерцијално-финансиските податоци во согласност со 

пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 

потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-

стојба, производните капацитети кои се вклучени во 

процесот на производство на електрична енергија, сог-

ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  

13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- 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 работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-

штаи. 
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14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-

на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за работењето 

на претходната година. Годишниот извештај содржи 

податоци особено за:  

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;  

3) превземени мерки:  

- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 

опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 

- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-

на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 

годишни извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија како и други промени во работе-

њето предвидени во правилникот. 

 

16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-

ши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-

посреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталации, како и на средствата и опремата потребни 

за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-

ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-
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рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-

ставува писмен извештај за движењето на сите параме-

три кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пер-

иод. 

19. 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 од Правилникот за лиценци за вр-

шење на енергетски дејности. 

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2. Податоци за фотоволтаична централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Та-

бела VI: 

 

1. име на фотоволтаичен систем – „Ширината Со-

лар“ со  планирана моќност од  952,12 kW;  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1: 25 

000 од Агенција за Катастар; 

3. локација на фотоволтаичниот систем на дистри-

бутивната мрежа – приклучок на електродистрибутив-

ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, Општина 

Берово; 

4. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2013 година, 

- година на завршеток на градба - 2013 година, 

- година на почеток на работа – 2013 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-  25 години. 

5. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – 3662 x 260 W, 

- тип, производител и номинални податоци на фото-

волтаичниот модул – ReneSola Virtus JC260M – 24/Bbv; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Максимална моќнoст на модул: 260 Wp, 

- Максимален напон на модул: 30.04 V, 

- Максимална струја на модул: 8.56 A, 

- Вкупна инсталирана моќност: 952,12 kW. 

6. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – Sunny Tripower STP 17000TL; 

- Номинални податоци на инвертор: 

- Максимална моќнoст на инвертор: DC 17410 W 

при cos φ = 1/ AC 17000 W,  

7. просечно сончево зрачење на таа локација – 1.500 

kWh/m2; 

8. очекувано просечно производство на електрична 

енергија – 1.237.756 kWh –  годишно. 

__________ 

3462. 

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, трговија и услуги 

ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз – извоз ДООЕЛ Скопје, на сед-

ницата одржана на 16.10.2013 година донесе   
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз – извоз ДООЕЛ Скопје, со седи-

ште на ул. „Народен Фронт“ бр. 27/2-3, Скопје, сe изда-

ва лиценца за вршење на енергетската дејност трговија 

со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-

ктрична 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 одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето во „Службен весник на Република Македони-

ја“. 

 

УП1 Бр. 07-192/13  

16 октомври 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, трговија и услуги ФЈУЧР 

ЕНЕРЏИ увоз – извоз ДООЕЛ Скопје, ул. „Народен 

Фронт бр. 27/2-3, Скопје 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

16.10.2013 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

16.10.2023 година  

 

5. Евидентен број на издадената лиценца:  

ЕЕ - 143.10.1/13 

 

6. Број на деловниот субјект - 6879845 

          

7. Единствен даночен број - 30120130037824 

 

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 
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и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазар¬ните пра¬ви¬ла, мрежните пра-

вила за пренос на електрична енергија и мрежните пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија како и 

Правилата за доделување на прекуграничните пренос-

ни капацитети. 

 

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 догово-

ри;  

- 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 еле-

ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 

снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-

вачите;  

- 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 само-

стојно 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, за-

штита на потрошувачите, заштита на животната среди-

на, животот и здравјето на луѓето и заштита при рабо-

та; 

 

12. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  

  Носителот на лиценцата е должен: 
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- 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 изве-

штаи. 

 

13. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај 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 еле-

ктрична 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 еле-

ктрична 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 непо-

среден увид во целокупната документација која што се 

однесува на вршењето на енергетската дејност за која 

што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

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 обвр-

ските 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 дејно-

сти.  
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3463. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/11 и 79/2013), 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 55/11), член 28 и 29 од За-
конот за данокот на додадена вредност (“Службен вес-
ник 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. 53/05) и Уредбата за начинот на 
утврдување, пресметување и уплатување на надоместо-
кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати 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 Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.10.2013 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95     до 39,838 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 41,195 
   
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 43,299 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 42,730 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 33,061 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 78,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 80,00 
  
б) Дизел гориво                         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 70,50 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 59,00 
 
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 40,535 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

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

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 0,890 
 
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 0,300 
   
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,300 
   
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 0,740 
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Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 22,018 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 21,932 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 12,417 

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 чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

то, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.10.2013 година 
и истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02 – 1773/1 

21 октомври 2013                                 Претседател 
  Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3464. 
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 и 145/12), Министерството за труд и социјална 
политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец сеп-

тември 2013 година, во однос на месец август 2013 го-
дина, е повисока за 0,2%. 

2. Правото на пораст на платите за месец септември 
2013 година, во однос на месец август 2013 година, за 
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата 
на платите во Република Македонија изнесува 0,10%. 

 
                                             Министер, 
                                                    Диме Спасов, с.р. 
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