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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

567. 
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 и 82/08), а во врска со член 5 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за Царинската упра-
ва („Службен весник на Република Македонија" бр. 
103/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.02.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ НА ГРА-
НИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука недвижниот имот на граничните пре-
мини за патен сообраќај и тоа: КО Богородица со след-
ните катастарски парцели: КП бр. 2858/2; 2856/2; 2860; 
2845 и 3326 со вкупна површина од 16,359м2, КО Звегор 
со следните катастарски парцели: КП бр: 4090/6 и 4090/7 
со вкупна површина од 146 м2, КО Радожда со следните 
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 Огласен дел…………………………... 1-48
 

 
катастарски парцели: КП бр: 2722; 2723; 2724; 2719; 
2579; 2589; 2716; 2709; 2710; 2707; 2607; 2577; 2571; 
2572 и 2608 со вкупна површина од 25,052 м2, од 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија ги презема 
Министерство за финансии – Царинска управа.  

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија и Министерство за финансии – 
Царинска управа. 

 
Член 3 

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

 
          Бр.19-204/1                     Заменик на претседателот  
17 февруари 2009 година    на Владата на Република  
            Скопје                     Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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568. 
Врз основа на член 20 и 27а од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.02.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-
БЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ  

– ЦАРИНСКА УПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавно 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија  му престанува ко-
ристењето на недвижните ствари кои се наоѓаат во КО 
Богородица со следните катастарски парцели: КП бр: 
2842/1; 2848; 2849; 2850 и 2851 со вкупна површина од 
23.411м2, КО Ново Коњарево со следните катастарски 
парцели: КП бр: 3485; 3486; 3526; 3527; 3528; 3529; 
3530; 3534; 3535; 3538; 3539/2; 3540/2; 3541; 3542; 
3543; 3544; 3545; 3546; 3547; 3548/2; 3563; 3569/2; 
3570/2; 3571/2; 3572/2; 3573/2; 3602/2; 3603/2; 3604/2; 
3617; 3618/2; 3619/2; 3625/2; 3626 и 3640 со вкупна по-
вршина од 56.756 м2, КО Породин со следните ката-
старски парцели: КП бр: 383; 813/2; 813/3; 684/2; 685/2; 
813/4; 813/6; 815/2; 815/3; 816/4; 128/2; 129/2; 130/2; 
131/2; 381/2; 382/2 и 2677/2 со вкупна површина од 
63.925 м2, КО Табановце со следните катастарски пар-
цели: КП бр: 106/1; 106/4; 108; 109; 110/2; 110/3; 117/2; 
117/3; 118; 119/2; 119/3; 120/2; 120/3; 124/2; 124/3; 
125/2; 126/1; 126/2; 126/3; 127; 128/2; 442/2; 442/3; 
442/4; 444/3; 444/4; 444/5; 444/6; 444/7; 444/8; 453/2; 
453/3; 454/2; 465/2; 465/3; 465/4; 493/3; 899/2; 929/2; 
930/2; 931/2; 932/2; 933; 935/1; 937; 938; 939; 940/1; 
941/1; 941/2; 942/2; 944; 945; 946; 947; 948; 949/2; 
950/1; 950/2; 951/2; 951/3; 952/2; 953/2; 955/2; 956/2; 
1194/2; 1194/3; 1194/4; 1195/2; 1195/3; 1195/4; 1196/2; 
1196/4; 1197/2; 1197/3; 1197/4; 1198/3; 1198/4; 1198/5; 
1199/2; 1199/3; 1199/4; 1200/2; 1200/3; 1200/4; 1201/3; 
1201/4; 1201/5; 1202/2; 1202/3; 1202/4; 1206/1; 1206/2; 
1207/2; 1208/1; 1208/2; 1209/1; 1209/2; 1209/3; 1210; 
1213/1; 1213/2; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218/1; 1218/2; 
1219/2; 1220; 1221/2; 1222; 1223; 1224/2; 1224/3; 1225/2; 
1227; 1229/2; 1230; 1242/2; 1243; 1244; 1245; 1246; 
1247; 1248/2; 1389; 1390; 1193; со вкупна површина од 
120.137м2, KO Радожда составена од следната КП бр: 
2576 со вкупна површина од 2.096м2 и КО Блаце со 
следните катастарски парцели: КП бр: 2838/3; 2847/2; 
2839/1; 2773/1; 2773/2; 2772/1; 2772/2; 2771; 2770; 2769; 
2768; 2767; 2766; 2759/2; 2758/2; 2757/2; 2757/1; 2759/1; 
2758/1; 2760; 2763 и 2764 со вкупна површина од 
61.810м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Министерство за финан-
сии-Царинска управа. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија и Министерство за финансии – 
Царинска управа. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-204/2                     Заменик на претседателот 

17 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
569. 

Врз основа на член 20 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“бр. 8/05 и 150/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.02.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА  

УПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за внатрешни работи му престанува користе-
њето на недвижните ствари кои се наоѓаат во КО Бани-
ште со следните катастарски парцели КП бр: 640 и 
640/1 со вкупна површина од 10.638 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Министерство за финан-
сии - Царинска управа. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за 
внатрешни работи и Министерство за финансии - Ца-
ринска управа. 

 
Член 4 

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

 
     Бр.19-204/3                  Заменик на претседателот  

17 февруари 2009 година   на Владата на Република  
        Скопје                                Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
570. 

Врз основа на член 20 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.02.2009 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ОДБРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за одбрана  му престанува користењето на 
недвижните ствари кои се наоѓаат во КО Сретеново со 
следната катастарска парцела број 135/2 со вкупна по-
вршина од 136.444 м2, КО Ново Коњарево со следните 
катастарски парцели: КП бр. 3560/1; 3564/1 и 3566/2 со 
вкупна површина од 56.708 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Министерство за финан-
сии-Царинска управа. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за 
одбрана и Министерство за финансии – Царинска 
управа. 

 
Член 4 

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

 
          Бр.19-204/4                    Заменик на претседателот  
17 февруари 2009 година   на Владата на Република  
            Скопје                     Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
571. 

Врз основа на член 20 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 17.02.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ОД МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО  НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ФИНАНСИИ – ЦАРИНСКА УПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  
му престанува користењето на недвижните ствари кои 
се наоѓаат во КО Богородица со следните катастарски 
парцели КП бр. 2861; 2859/2; 2872 со вкупна површина 
од 1891 м2, и КО Радожда со следната катастарска пар-
цела број 2717 со вкупна површина од 1121 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење на Министерство за финан-
сии-Царинска управа. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и Мини-
стерството за финансии - Царинска управа. 

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

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

 
  Бр. 19-204/5                     Заменик на претседателот 

17 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
572. 

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
24.02.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 2009 ГОДИНА 
НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. - СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2009 година на ЈП „Македон-
ски шуми“ - п.о. - Скопје, бр. 02-121/4 од 26.01.2009 го-
дина, донесена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата одржана на 26.01.2009 година. 

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

 
     Бр.19-528/1                   Заменик на претседателот  

24 февруари 2009 година    на Владата на Република  
        Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р 

__________ 
573. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на 
Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 17.02.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот 

за работа на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија за 2008 година, бр. 02-44/6 од 03.02.2009 
година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 3.02.2009 година. 

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

 
     Бр.19-647/1                   Заменик на претседателот  

17 февруари 2009 година    на Владата на Република  
        Скопје                               Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р 
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574. 
Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 46/06 и 107/08) Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЛЕЧЕ,  

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
 

Член 1 
Република Македонија го затвора Почесениот кон-

зулат во Република Италија, со седиште во Лече. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука.    
 

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

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

 
  Бр. 19-721/1                     Заменик на претседателот 

24 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
575. 

Врз основа на членовите 10, став 2, 11, 12 и 13 од 
Законот за средното образование („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 
30/07, 49/07, 81/08 и 92/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 17.02.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ  
„АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ“ ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 
Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОН-
ТИЌ“ во Скопје. 

 
Член 2 

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз 
основа на поднесокот (барањето) од основачот Васка 
Леонтиќ од Скопје. 

 
Член 3 

Во приватното средно стручно училиште од член 1 
на оваа одлука ќе се организира и остварува настава за 
средно стручно образование, согласно Законот за сред-
но образование и Законот за стручно образование и 
обука. 

 
Член 4 

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 
во Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОН-
ТИЌ“ во Скопје, е согласно Нормативот за наставниот 
и друг кадар во средното образование. 

Во прва година на образование наставата ќе ја изве-
дуваат: осум наставници во прва година на образова-
ние, девет наставници во втора година на образование 
и девет наставници во трета година на образование. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на Приватно 
средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ“ во Скоп-
је, е согласно нормативите утврдени за оваа дејност. 

 
Член 6 

Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОН-
ТИЌ“ во Скопје ќе биде сместено на објект на бул. 
„Војводина“ бб во Скопје и во објект на бул. „Парти-
зански одреди“ бр. 43 а 1/1 реон 55 во Скопје, со вкуп-
на површина од 940 м2. 

 
Член 7 

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 
2009/2010 година ќе изнесува три паралелки, додека за 
наредните учебни години за бројот на паралелки ќе од-
лучува основачот. 

 
Член 8 

Наставата во Приватно средно училиште „АКА-
ДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ“ во Скопје ќе се изведува на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо, албански 
јазик и неговото писмо и на турски јазик и неговото 
писмо. 

 
Член 9 

Програмата за воспитно-образовната дејност на 
Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОН-
ТИЌ“ во Скопје е соодветна на програмата за стручно 
образование и обуки кое се остварува во јавните сред-
ни училишта во Република Македонија. 

 
Член 10 

Приватно средно училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОН-
ТИЌ“ во Скопје ќе отпочне со работа на 1 септември 
2009 година по добивањето на решение за верификаци-
ја од Министерството за образование и наука. 

 
Член 11 

Средствата потребни за работа на Приватно средно 
училиште „АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ“ во Скопје ги 
обезбедува основачот. 

 
Член 12 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-749/1                     Заменик на претседателот 

17 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
576. 

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита 
на природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 годи-
на донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРИФАТЛИВОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОР-
НО ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО 
ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА  

СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се прифаќа предлогот за повторно 

прогласување на Преспанското Езеро за заштитено по-
драчје во категоријата споменик на природата. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-782/1                     Заменик на претседателот 

24 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
577. 

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за заштита 
на природата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 годи-
на донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАТЛИВОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА ПОВТОР-
НО ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 
ЗА ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ ВО КАТЕГОРИЈАТА  

СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се прифаќа предлогот за повторно 

прогласување на Дојранското Езеро за заштитено по-
драчје во категоријата споменик на природата. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 19-783/1                     Заменик на претседателот 

24 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
578. 

Врз основа на член 61, став 3 од Законот за научно-
истражувачката дејност („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 46/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИ-
ПОЈУВАЊЕ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИН-
СТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИН-
ЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА – СКОПЈЕ КОН УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

припојување на Јавната научна установа Институт за 
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – 
Скопје кон Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – 

Скопје, бр. 02-226/1 од 13.02.2009 година, донесена од 
Советот на ЈНУ Институт за земјотресно инженерство 
и инженерска сеизмологија – Скопје, на седницата одр-
жана на 13.02.2009 година. 

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

  
           Бр. 19-839/1                  Заменик на претседателот 
24 февруари 2009 година       на Владата на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
579. 

Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОМЕНА НА ЈУРИСДИКЦИОНАТА НАД-
ЛЕЖНОСТ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ 
КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  

ИНСБРУК, РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 
 

Член 1 
Република Македонија променува јурисдикциона 

надлежност на дејствување на Почесен конзулат, со се-
диште во Инсбрук, од надлежност на територија на це-
ла Австрија во надлежност само на територијата на об-
ластите Тирол и Форарлберг. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
          Бр.19-860/1                     Заменик на претседателот  
24 февруари 2009 година    на Владата на Република  
            Скопје                        Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
580. 

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 и 82/08) и член 12, став 4 и член 23, став 3 и 4 од 
Законот за технолошки индустриски развојни зони 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 
103/08 и 130/2008), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА 

РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Технолошко индустри-

ска развојна зона Скопје („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 26/07), во насловот зборовите: 
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„Технолошко индустриска развојна зона Скопје“ се за-
менува со зборовите: „Технолошко индустриска раз-
војна зона Скопје 1“. 

 
Член 2 

Во член 1 и член 3, став 1 и 2 зборовите: „Техноло-
шко индустриска развојна зона Скопје“ се заменуваат 
со зборовите: „Технолошко индустриска развојна зона 
Скопје 1“. 

 
Член 3 

Во член 4 зборовите: „Технолошко индустриска 
развојна зона Скопје“ се заменуваат со зборовите: 
„Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1“, 
зборовите: „139 33 74 м2“ се заменуваат со зборовите: 
„140 14 18 м2“, а по зборовите: „заведени во Имотен 
Лист број 1 за КО Бунарџик и“, се додаваат зборовите: 

КП 633/4 со површина од 1852 м2, 
КП 670/2 со површина од 1579 м2, 
КП 672/2 со површина од 613 м2, 
Заведени во Имотен лист бр. 450 за КО Бунарџик 
КП 638/7 со површина од 2219 м2, 
КП 638/11 со површина од 1781 м2, 
Заведени во Имотен лист бр. 447 за КО Бунарџик и“. 

 
Член 4 

Во член 5 и член 6 зборовите: „Технолошко инду-
стриска развојна зона Скопје“ се заменуваат со зборови-
те: „Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1“. 

 
Член 5 

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

 
          Бр. 19-861/1                  Заменик на претседателот 
24 февруари 2009 година      на Владата на Република 
              Скопје                                   Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
581. 

Врз основа на член 54 и член 54-а од Законот за ко-
ристење и располагање со стварите на државните орга-
ни („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАЗНЕНО  
ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерство за одбрана трајно му престанува користењето 
на движна ствар - 300 метри Бринов елемент „НАТО-
жилет жица“. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
без надомест на трајно користење на Казнено поправ-
ната установа Затвор - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Казнено поправната установа Затвор - Скоп-
је, со кој се уредуваат правата и обврските на движната 
ствар од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

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

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

 
  Бр. 19-866/1                     Заменик на претседателот 

24 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
582. 

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за техноло-
шки индустриски развојни зони („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.14/07, 103/08 и 130/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.02.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТА-
ТУТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ    

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за измени и дополнувања на Статутот на Ди-
рекцијата за технолошки индустриски развојни зони 
бр. 02-1557/4 од 17.11.2008 година, донесена од Управ-
ниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони, на седницата, одржана на 17.11.2008 го-
дина. 

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

 
     Бр. 19-900/1                  Заменик на претседателот 

24 февруари 2009 година       на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
583. 

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
10.02.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО-
НАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2009 ГОДИНА 
НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“  

– СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Инвестици-

оната програма за работа за 2009 година на ЈП за во-
доснабдување „Студенчица“ – Скопје, бр. 02-145/1-1 
од 30.01.2009 година , усвоена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 
30.01.2009 година. 

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

 
      Бр. 19-6958/1-08              Заменик на претседателот 
10 февруари 2009 година       на Владата на Република 
             Скопје                                    Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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584. 
Образец на барање за распределување на квота за доматно пире, кој претставува составен дел на 

Одлуката за намалување на увозните давачки за доматно пире објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 26 од 24.02.2009 година. 
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585. 
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91) и член 61, став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 24.02.2009 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЛЕЧЕ,  

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
 

Член 1 
Се отповикува Џовани Сабато, од местото Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Итали-
ја, со седиште во Лече. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 15/1                            Заменик на претседателот 

24 февруари 2009 година        на Владата на Република 
   Скопје                                          Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
586. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 2 став 1 од Одлуката за образува-
ње на Национална комисија за мало и лесно оружје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.02.2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИО-
НАЛНО КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР 
НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И 

ЛЕСНО ОРУЖЈЕ 
 
1. Во Решението за именување претседател, нацио-

нално контакт лице, членови и секретар на Национал-
ната комисија за мало и лесно оружје („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 87/2007), во точката 
1, во дел а), зборовите: „д-р Гоце Џуклески“ се замену-
ваат со зборовите: „Виолета Андоновска“. 

2. Во делот в) во алинејата 1 зборовите: „Иво Ко-
тевски“ се заменуваат со зборовите: „Ѓоко Петковски“. 

Во алинејата 4 зборовите: „Томислав Николовски“ 
се заменуваат со зборовите: „Јорданче Фимчев“. 

По алинејата 4 се додаваат две нови алинеи кои гла-
сат: 

„- Славе Витанов, вработен во Министерството за 
внатрешни работи, 

- Анита Томовска, вработена во Министерството за 
внатрешни работи,“ 

Во алинејата 5, која станува алинеја 7, зборовите: 
„Насер Ајдари“ се заменуваат со зборовите: „Шпреса 
Граица Османи“. 

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

 
Бр. 19-719/1                      Заменик на претседателот 

24 февруари 2009 година       на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
587. 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.51/05 и 137/07) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
17.02.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 

 
1. Средствата за исплата на Програмата за израбо-

тка на просторни планови во Република Македонија за 
2009 година се обезбедени  во раздел 12101 програма 
3, подпрограма 30, категорија 42 ставка 425 просторни 
планови утврдена во Буџетот на Република Македонија 
за 2009 година во износ од 16.600.000 денари.  

 
2. Средствата од точка 1 од Програмата за израбо-

тка на просторни планови во Република Македонија за 
2009 година ќе се користат за: 

  
2.1. Измени и дополнување на Просторен План на 
Република Македонија фаза – документациона осно-
ва на Планот                                 13.600.000,00 денари 
 
2.2. Годишен извештај за спроведување на Просторниот 
План на Република Македонија             3.000.000,00 денари 

 
3. За начинот и динамиката на спроведување на 

оваа програма ќе се грижи Министерството за животна 
средина и просторно планирање, кое во рамките на 
предвидените средства може да врши соодветни поме-
стувања на планираните износи.  

 
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 19-6537/1                   Заменик на претседателот 

17 февруари 2009 година        на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
588. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 17.02.2009 година, одобри 
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И З М Е Н У В А Њ Е  Н А  Л И Ц Е Н Ц А 
ПОД БР. 19-975/1 ОД 18.02.2008 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛА-
МИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под бр. 19-975/1 од 18.02.2008 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „17“ се заменува со бројот „19“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
     
          Бр.19-642/1                     Заменик на претседателот  
17 февруари 2009 година       на Владата на Република,  
            Скопје                     Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
589. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.02.2009 година, одобри 

 
И З М Е Н У В А Њ Е  Н А  Л И Ц Е Н Ц А 

ПОД БР. 19-2430/1 ОД 30.04.2008 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТР-
ГОВИЈА И УСЛУГИ „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК 
КОМПАНИ“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ  НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-2430/1 од 30.04.2008 годи-

на издадена на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги „АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“ ДОО Скопје, 
во точката 3 бројот „14“ се заменува со бројот „17“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
     
           Бр.19-735/1              Заменик на претседателот  
24 февруари 2009 година       на Владата на Република,  
             Скопје                    Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
590. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 24.02.2009 година, одобри 

 
И З М Е Н У В А Њ Е  Н А  Л И Ц Е Н Ц А 

ПОД БР. 19-3149/1 ОД 25.08.2005 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОП-
ЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-3149/1 од 25.08.2005 го-

дина издадена на Друштвото за туризам, угостителство 
и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано прире-
дување на посебни игри на среќа во автомат клуб, во 
точката 3, бројот „18“ се заменува со бројот „20“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
 
          Бр.19-876/1                    Заменик на претседателот  
24 февруари 2009 година   на Владата на Република,  
             Скопје                       Македонија,  
                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
591. 

Врз основа на член 49-г став 4 од Законот за Царин-
ска управа („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 46/04, 81/05, 107/07 и 103/08), министерот за фи-
нансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ  ЗА ИЗВР-
ШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОЧЕТНАТА ВИСИНА НА 
ЗАКУПНИНАТА НА ДЕЛОВНИОТ И РЕКЛАМ-
НИОТ ПРОСТОР НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА  

ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат висината на на-

доместоците за извршените услуги и почетната висина 
на закупнината на деловниот и рекламниот простор на 
граничните премини за патен сообраќај. 

 
Член 2 

За влез и престој на царински терминал на граничен 
премин за патен сообраќај се наплаќа:  

 
- До 1 час              -      200,00 
- До 3 часа             -      400,00 
- До 6 часа             -      600,00 
- До 24 часа             -   1,000,00 
- За секој 1 час над 24 часа         -      100,00 
 
За мрежно напојување на трифазен приклучок  
 
- За 1 час  се наплаќа:           -      200,00 
 
Почетната месечна закупнина за 1м² деловен про-

стор за вршење платен промет и царинско застапување 
на граничните премини за патен сообраќај изнесува: 

 
1. За граничните премини за патен сообраќај: Бла-

це, Табановце, Деве Баир, Богородица и Ќафасан 
 
 - За вкупна површина до 20 м²    -     900,00 
 - За вкупна површина од 20 м² до 60 м² -     600,00 
 - За вкупна површина над 60 м²            -      300,00 
 
2. За граничните премини за патен сообраќај: Ме-

џитлија, Делчево, Ново Село и Стар Дојран. 
 
- За вкупна површина до 20 м²             -      600,00 
- За вкупна површина од 20 м² до 60 м²    -      400,00 
- За вкупна површина над 60 м²       -      200,00 
  
3. За граничните премини за патен сообраќај: Ја-

жинце, Пелинце, Стење, Свети Наум и Блато 
 
 - За вкупна површина до 20 м²             -      300,00 
 - За вкупна површина од 20 м² до 60 м²   -      200,00 
 - За вкупна површина над 60 м²            -      100,00 
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Почетната месечна закупнина за 1м² деловен про-
стор за вршење на угостителска дејност изнесува: 

 
1. За  граничните премини за патен сообраќај: Бла-

це, Табановце, Деве Баир, Богородица и Ќафасан. 
 
- За вкупна површина до 20 м²              -   1.500,00 
- За вкупна површина од 20 м² до 60 м²    -   1.200,00 
- За вкупна површина над 60 м²       -      900,00 
 
2. За граничните премини за патен сообраќај: Ме-

џитлија, Делчево, Ново  Село и Стар Дојран. 
 
- За вкупна површина до 20 м²             -      900,00 
- За вкупна површина од 20 м² до 60 м²    -      600,00 
- За вкупна површина над 60 м²       -      300,00 
 
3. За граничните премини за патен сообраќај: Ја-

жинце, Пелинце, Стење, Свети Наум и Блато 
 
- За вкупна површина до 20 м²             -      600,00 
- За вкупна површина од 20 м² до 60 м²    -      400,00 
- За вкупна површина над 60 м²       -      200,00  
 
Почетната месечна закупнина за 1м² рекламен про-

стор на граничните премини за патен сообраќај изнесу-
ва: 

1.За рекламен простор на граничните премини за 
патен сообраќај Блаце, Табановце, Деве Баир, Богоро-
дица и  Ќафасан                -      300,00 

 
2. За рекламен простор  на граничните премини за 

патен сообраќај: Меџитлија, Делчево, Ново Село и 
Стар Дојран              -      200,00 

 
3. За рекламен простор на граничните премини за 

патен сообраќај: Јажинце, Пелинце, Стење, Свети На-
ум и Блато             -       100,00 

 
Цените се без данок на додадена вредност.  
  

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за висината на надо-
местоците услуги и почетната висина на закупнината 
на деловниот и рекламниот простор на граничните пре-
мини за патен сообраќај. ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.107/08). 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 11-7287/1  

24 февруари 2009 година                      Министер, 
       Скопје                               Трајко Славески, с.р. 

_____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

592. 
Врз основа на член 57 став 1 алинеја 1 од Законот 

за ветеринарното здравство („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 113/2007) и член 21 од Зако-
нот за идентификација и регистрација на животните 
„Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04 
и 81/07), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесува 

Г О Д И Ш Н А   Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

ЗА 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Согласно одредбите на оваа наредба во 2009 година 

ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на 
животните од заразни болести:  

 
1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ 

 
Во 2009 година ќе се изврши попис на одгледували-

шта на свињи. Пописниот формулар врз основа на кој 
ќе се врши пописот е даден во Прилог 1 кој е составен 
дел на оваа наредба.  

 
1.1. Класична чума кај свињите 

 
Превентивната вакцинација против Класичната чу-

ма кај свињите, задолжително ќе се врши на целата те-
риторија на Република Македонија.  

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на 
целата година со атенуирана вакцина, според упатство-
то на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе 
се вакцинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцини-
раат двократно, согласно упатството на производите-
лот на вакцината.  

Во прометот може да се пуштаат само имуни сви-
њи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум 
дена пред пуштањето во промет.  

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцини-
рани, задолжително ќе се изврши вакцинација. 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на Класичната чума кај сви-
њите (,,Службен лист на СФРЈ” бр. 6/88). 

За свињите кои се убиени и нештетно одстранети 
заради сузбивање на Класичната чума на свињите, на 
сопственикот на животните, согласно член 49, став 3 
од Законот за ветеринарно здравство (,,Службен весник 
на Република Македонија” бр. 113/2007), му се исплаќа 
надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вак-
цинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.  

Трошоците за вакцинацијата против Класичната чу-
ма кај свињите ќе бидат на терет на Програмата за ко-
ристење средства за здравствена заштита на животните 
во 2009 година во висина од 50% а останатите 50% се 
на товар на соспственикот на животните. 

 
2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ  

КАЈ КУЧИЊАТА 
 

2.1. Беснило и дехелментизација 
 
Во 2009 година, кучињата постари од 4 месеци мо-

ра да бидат вакцинирани против Беснило на целата те-
риторија на Република Македонија во периодот од 15 
јануари до 30 јуни 2009 година.  

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат 
старост од 4 месеци и кучињата кои се купени (без до-
каз дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се 
вакцинираат.  

Паралелно со вакцинацијата против Беснило, кучи-
њата задолжително треба да бидат и дехелментизирани 
со средство кое делува против Ехинококозата.  

Трошоците за вакцинацијата против беснилото и 
дехелментизацијата се на терет на сопствениците на 
кучињата.  
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3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА 
 
Заради соодветен увид во епизоотиолошката состој-

ба со болестите кај живината во Република Македони-
ја, во 2009 година ќе се изврши евиденција на сите 
фарми со организирано живинарско производство со 
над 350 единки. Евиденцијата на фармите ќе ја врши 
официјалниот ветеринар со пополнување на формула-
рот даден во Прилог 2 кој е составен дел на оваа наред-
ба. Евиденцијата на фармите со организирано живи-
нарско производство треба да се заврши до 1 март 2009 
година. 

 
3.1. Класична чума кај живината (Авијарна Инфлу-

енца кај живината) 
 
Во текот на 2009 година ќе се спроведе активен 

надзор над Авијарната инфлуенца кај живината со ла-
бораториско испитување. Дијагностичкото испитување 
ќе се врши согласно Програмата за сузбивање и иско-
ренување на Авијарната инфлуенца (,,Службен весник 
на Република Македонија” бр. 82/2007). Поединостите 
и временските рокови за спроведувањето на активниот 
надзор ќе ги одреди Директорот на Управата за ветери-
нарство со посебно упатство. 

Земањето примероци и лабораториските претраги 
во целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2009 година. 

 
3.2. Њукастелска болест 

 
Целата живина на територијата на Република Маке-

донија ќе се вакцинира против Њукастелската болест 
два пати годишно со жива атенуирана вакцина приго-
твена од сојот Ла Сота. Вакцинацијата ќе ја вршат ве-
теринарните друштва, водејќи сметка за потенцијата на 
вакцината и упатството од производителот. Првата 
вакцинација ќе се изврши на пролет, додека втората 
вакцинација ќе се изврши на есен. Кај новоизведената 
живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу на-
ведените периоди.  

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на Њукастлската болест кај 
пернатата живина (,,Службен лист на СФРЈ” бр. 39/88). 

За живината која е убиена и нештетно одстранета 
заради сузбивање на Њукастелската болест, на сопстве-
никот на животните, согласно член 49 став 3 од Зако-
нот за ветеринарно здравство (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 113/2007), му се исплаќа на-
доместок на штетата. Доколку живината не била вакци-
нирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.  

Трошоците за вакцинацијата на живината во целост 
е на терет на сопствениците на живината.  

 
4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ 

 
4.1. Инфективна анемија кај копитарите 

 
Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе 

биде извршено: 
- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите 

ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со 5 
или повеќе копитари; 

- при воведувањето на нови грла во одгледували-
штата наведени во алинеја 1, став 1 од оваа точка; 

- кај пастувите пред припустот;  
- кај кобилите пред припуштањето; 
- кај сите копитари кои се носат на изложби и 

спортски натпревари; 
- при ставањето во промет. 
Лабораторискиот наод за копитарите за Инфектив-

ната анемија кај копитарите во случаите од алинеите 2, 
3, 4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 
дена. 

Трошоците за дијагностичкото испитување на ин-
фективната анемија кај коњите ќе биде на терет на 
сопствениците на животните. 

  
4.2. Антракс 

 
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на коњите против Антраксот ќе се изврши 
најдоцна до 30 април, согласно упатството на произво-
дителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен Ан-
тракс. 

Коњите е дозволено да се напасуваат во заразените 
подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2009 година. 

 
5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ  

КАЈ ПЧЕЛИТЕ 
 
5.1. Американската чума на пчелиното легло 
 
Во случај на сомнеж, сопственикот на пчелите ќе го 

извести официјалниот ветеринар или ветеринарно 
друштво кои од сомнителните пчелни семејства на 
Американската чума по пчелно легло, ќе земе матери-
јал и ќе го испрати на лабораториско испитување. 
Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во случаи 
на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и матици кои 
се  субвенционираат. 

Трошоците за испраќање на лабораториско испиту-
вање и лабораториското испитување се на терет на 
Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2009 година . 

Во случај на потврдување на болеста, ќе се приме-
нат мерките пропишани во Правилникот за мерките за 
сузбивање и искоренување на заразни болести кај пче-
лите (,,Службен лист на СФРЈ” бр. 6/88). 

За настанатата штета настаната при сузбивањето на 
Американската чума на пчелно легло на сопственикот 
на пчелите, согласно член 49 став 3 од Законот за вете-
ринарното здравство (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр.  113/2007), му се обезбедува надоме-
сток на штетата. 
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 6. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ РИБИТЕ 
 
Заради соодветен увид во епизоотиолошката состој-

ба со болестите кај рибите во Република Македонија, 
во 2009 година ќе се изврши евиденција на сите рибни-
ци од стопански карактер со годишно производство 
над 1 тон што ја врши официјалниот ветеринар со по-
полнување на формуларот даден во Прилог 3 кој е со-
ставен дел на оваа наредба. Евиденцијата на рибниците 
од стопански карактер со годишно производство над 1 
тон треба да се заврши најдоцна до 1 март 2009 година. 

Во текот на 2009 година на дијагностичко испиту-
вање ќе подлежат рибите од вештачките рибници и ве-
штачките езера.  

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати 
годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испиту-
вање на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрм-
ките. Мострите за лабораториско испитување ќе се зе-
маат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за 
производство на пастрмки ќе се изврши во периодот 
март-април, вирусолошко испитување на подмладокот 
а во декември, испитување на матичното јато (пастрм-
ски матици) на присуство на Вирусна хеморагична сеп-
тикемија кај пастрмките (ВХС).  

Заради докажување на Заразната некроза на панкре-
асот кај пастрмките ќе се изврши лабараториско (виру-
солошко испитување) на подмладокот во јуни, а на ма-
тичното јато во декември.  

Задолжително контролно испитување на Бактери-
ски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и 
на есен.  

Заради контрола, сузбивање и искоренување на 
Пролетната виремија на крапот, задолжително ке се вр-
ши дијагностичко испитување. Редовно испитување ед-
наш годишно во рана пролет, ке се врши во рибниците 
кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок 
како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми. 
Материјалот потребен за порибување на отворените 
води, реките и акумулациите, мора претходно да биде 
прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од 
овааа болест.  

Лабораториското испитување на Заразна хематопо-
етска некроза кај пастрмките ќе се врши за матичното 
јато во декември, а на подмладокот во јуни. 

Трошоците за дијагностичките испитувања во це-
лост се на терет на сопствениците. 

 
7. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови ќе ги пријават и достават мр-
шите од угинатиот дивеч до официјалниот ветеринар 
кој ќе ги достави на лабораториско испитување заради 
утврдување на причините за угинување до Факултетот 
за ветеринарна медицина.  

 
7.1. Класична чума кај дивите свињи 

 
Сите застрелани свињи, задолжително ќе се испита-

ат на присуство на антитела на Класичната чума кај 
свињите. Земањето мостри и дијагностичкото испиту-
вање ќе се врши согласно упатството дадено во Прилог 
4 кој е составен дел на оваа наредба. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2009 година. 

7.2. Беснило 
 
Сите угинати животни, застрелани лисици и волци 

како и животните сомнителни на Беснило задолжител-
но ќе се пријават и/или достават до официјалниот вете-
ринар  кој ги доставува на лабораториско испитување 
заради докажување или отфрлање на сомнежот.  

Земањето мостри и дијагностичкото испитување ќе 
се врши согласно упатството дадено во Прилог 4 кој е 
составен дел на оваа наредба. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2009 година. 

 
7.3. Трихинелоза 

 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови ќе испратат материјал за ис-
питување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масе-
терот и/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на 
Трихинелоза на Факултетот за ветеринарна медицина 
од сите отстрелани диви свињи. 

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2009 година. 

 
7.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајците и 

Миксоматоза 
 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и Националните паркови ќе ги испратат зајците угина-
ти во ловиштето на лабораториско испитување на Ту-
ларемија, Хеморагична болест кај зајците и Миксома-
тоза.  

Трошоците за лабораториското испитување се на 
терет на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2009 година. 

 
8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 
 

8.1. Бруцелоза кај овците и козите 
 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Бруцелозата кај овци и кози во 2009 година ќе се 
вршат согласно Програмата за сузбивање и искорену-
вање на Бруцелозата кај овци и кози (,,Службен весник 
на Република Македонија” бр. 59/2008). 

Временските рокови, дијагностичките тестови кои 
ќе се користат за дијагностицирање на болеста и други-
те поединости во спроведувањето на мерките од про-
грамата ќе бидат детализирани од Директорот на Упра-
вата за ветеринарство со посебно упатство.  

Позитивните овци и кози на Бруцелоза по добива-
њето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еу-
таназирани и нештетно одстранети. На сопственикот 
на животните, согласно член 49 став 3 од Законот за 
ветеринарното здравство (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.113/2007), му се обезбедува надо-
месток на штетата. 

На местото на колење/еутаназија на заболените жи-
вотни ќе се изврши проверка на идентификацијата на 
животните и ќе се земат примероци за лабораториско 
испитување. 

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епруве-
ти кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 
16х100. Крвните проби кои се негодни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признаени за исплата. 
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Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2009 го-
дина. 

 
8.2. Антракс 

 
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на овците и козите против Антраксот ќе се 
изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на 
производителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен Ан-
тракс. 

Овците и козите е дозволено да се напасуваат во за-
разените подрачја само доколку се вакцинирани и до-
колку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2009 година. 

 
8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај овците и козите во 2009 година ќе се вршат соглас-
но Програмата за сузбивање и искоренување на Транс-
мисивните спонгиоформни енцефалопатии (,,Службен 
весник на Република Македонија” бр. 22/2007). 

На сопственикот на животните, согласно член 49 
став 3 од Законот за ветеринарното здравство (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.  113/2007), за 
одземените грла му се обезбедува надоместок на ште-
тата.  

Земањето мостри и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2009 година. 

 
9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА 

 
9.1. Бруцелоза кај говедата 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Бруцелозата кај говедата во 2009 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на Бруцелозата кај говедата (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 22/2007). 

Временските рокови, дијагностичките тестови кои 
ќе се користат за дијагностицирање на болеста и други-
те поединости во спроведувањето на мерките од про-
грамата ќе бидат детализирани од Директорот на Упра-
вата за ветеринарство со посебно упатство.  

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епруве-
ти кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 
16х100. Крвните проби кои се негодни за дијагностич-
ко испитување нема да бидат признати за исплата. 

На сопственикот на животните, согласно член 49 
став 3 од Законот за ветеринарното здравство (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.  113/2007), за 
одземените позитивни грла му се обезбедува надоме-
сток на штетата.  

Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-
лост се на терет на Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2009 го-
дина. 

 
9.2. Антракс 

 
Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вак-

цинација на говедата, против Антраксот ќе се изврши 
најдоцна до 30 април, согласно упатството на произво-
дителот на вакцината.  

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрач-
јето во кое во последните 20 години е востановен Ан-
тракс. 

Говедата е дозволено да се напасуваат во заразени-
те подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од 
вакцинацијата прошло најмалку 2 недели. 

Ново внесените животни, животните кои во пропи-
шаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат 
условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се 
принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите пропишани од производите-
лот на вакцината.  

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2009 година. 

 
9.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии 
кај говедата во 2009 година ќе се вршат согласно Про-
грамата за сузбивање и искоренување на Трансмисив-
ните спонгиоформни енцефалопатии (,,Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 22/2007). 

На сопственикот на животните, согласно член 49 
став 3 од Законот за ветеринарното здравство (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.  113/2007), за 
одземените грла му се обезбедува надоместок на ште-
тата.  

Земањето мостри и лабораториските претраги во 
целост се на терет на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2009 година. 

 
9.4. Туберкулоза 

 
Мерките за пратењето, контролата и искоренување-

то на Туберкулоза кај говедата во 2009 година ќе се вр-
шат согласно Програмата за сузбивање и искоренување 
на Туберкулоза кај говедата (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 22/2007). 

Временските рокови и другите поединости во спро-
ведувањето на мерките од програмата ќе бидат детали-
зирани од Директорот на Управата за ветеринарство со 
посебно упатство.  

На сопственикот на животните, согласно член 49 
став 3 од Законот за ветеринарното здравство (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.  113/2007), за 
одземените позитивни грла му се обезбедува надоме-
сток на штетата.  

Трошоците за дијагностичкото испитување (едине-
чен интракутан тест) се на терет на Програмата за 
здравствена заштита на животните во 2009 година во 
висина од 50% а останатите 50% се на товар на соспс-
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твеникот на животните. Компаративниот интракутан 
тест и лабораториските претраги во целост се на терет 
на Програмата за користење на средствата за здрав-
ствена заштита на животните во 2009 година. 

 
Член 2 

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
 
Како една од мерките за сузбивање и искоренување 

на заразните болести кај животните, ветеринарното 
друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дерати-
зација во објектите и дворовите за одгледување на жи-
вотни каде се појавила болест, согласно Решение од 
официјалниот ветеринар .  

 
Член 3 

Идентификација и регистрација на преживарите 
 
Заради контрола на движењето и здравствената со-

стојба на преживарите во 2009 година ќе се продолжи 
со идентификација и регистрација на говедата, овците 
и козите. Идентификацијата и регистрацијата на гове-
дата, овците и козите се врши во текот на целата годи-
на. Со идентификацијата и регистрацијата ќе биде оп-
фатено целосно ажурирање на движењето на сите кате-
гории на говеда, овци и кози, регистрација на нови одг-
ледувалишта и одјавување на непостоечки одгледува-
лишта согласно законските прописи од областа на ве-
теринарството.  

 
Член 4 

Институција која ќе го врши лабораториското  
испитување 

 
Лабораториските испитувања предвидени со оваа 

наредба, согласно член 11 и 114 од Законот за ветери-
нарно здравство (,,Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/2007) ќе ги извршува Факултетот за ве-
теринарна медицина-Скопје, кој за оваа активност има 
склучено Договор со Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство 
за спроведување на лабораториското испитување.  

 
Член 5 

Ветеринарни друштва кои ќе ги спроведуваат мер-
ките согласно оваа наредба 

 
Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат 

ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Зако-
нот за ветеринарното здравство (,,Службен весник на 
Република Македонија” бр. 28/98), член 41 од Законот 
за ветеринарно здравство (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/2007) и член 21 од Законот за 
идентификација и регистрација на животните (,,Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 69/04 и 
81/07) имаат склучено Договор со Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за 
ветеринарство за спроведување на превентивните 
активности. За извршување на мерките, се плаќа надо-
месток определен со Договорот. 

 
Член 6 

Вакцини, лекови и помошни лековити средства 
 
Вакцините, лековите и помошните лековити средс-

тва кои се користат за спроведување на мерките од 
оваа наредба треба да бидат регистрирани во Републи-
ка Македонија. 

Член 7 
Водење евиденција и известување за спроведените 

активности 
 
Крвта и другиот материјал кој ветеринарното друш-

тво ги испраќа на лабораториско испитување мора да 
биде пропратено со Формуларот за лабораториско ис-
питување, даден во Прилогот 5 кој е составен дел од 
оваа наредба. Факултетот за ветеринарна медицина, ги 
прима примероците за лабораториско испитување, са-
мо доколку истите се пропратени со Формуларот за ла-
бораториско испитување. 

Факултетот за ветеринарна медицина води компју-
терска евиденција за извршените лабораториски анали-
зи согласно методологијата на “Лабораторискиот Ин-
формативен Систем”. Факултетот за ветеринарна меди-
цина резултатите од извршените лабораториски анали-
зи ги доставува до Управата за ветеринарство, надлеж-
ните ветеринарни инспектори и ветеринарните друш-
тва кои ги доставиле примероците веднаш по електрон-
ски пат и најдоцна за 72 часа по писмен пат.  

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат актив-
ностите утврдени со оваа наредба, ги пријавуваат до 
официјалниот ветеринар  на месечно ниво, најдоцна до 
5-ти наредниот месец. Формуларите за пријава на извр-
шените активности согласно оваа наредба се дадени во 
Прилог 6 кој е составен дел на оваа наредба. Во случај 
на појава на заразни болести, пријавувањето мора да се 
изврши веднаш. Проценката на бројот на животни по 
населени места ќе се изврши согласно Формуларот за 
проценка на бројот на животни по населени места кој е 
даден во Прилог 7. Проценката на бројот на животни 
треба да се заврши најдоцна до 1 март 2009 година. 

За сите активности кои се извршени согласно оваа 
наредба (вклучително и активностите кои во целост се 
на товар на сопственикот), ветеринарното друштво ќе 
пополни “Потврда за извршените активности” во три 
примероци од кои по една за сопственикот на животни-
те, официјалниот ветеринар  и ветеринарното друштво. 
Обликот на Потврдата за извршените активности е да-
ден во Прилог 8 кој е составен дел на оваа наредба. 

Доколку сопственикот на животните одбие спрове-
дување на некои од наредените мерки во неговото одг-
ледувалиште, ветеринарното друштво за тоа ќе го изве-
сти официјалниот ветеринар со пополнување на Фор-
муларот за пријава за одбивање за спроведување на на-
редените мерки. Обликот на пријавата е дадена во При-
лог 9 кој е составен дел на оваа наредба. 

Говедата, овците и козите кои подлежат на дијагно-
стичко испитување мора да бидат трајно обележани и 
регистрирани според Законот за идентификација и ре-
гистрација на животните (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 69/04 и 81/2007). 

При издавање на Уверение за здравствена состојба 
на говедата, ветеринарното друштво е должно да го 
внесе и бројот на ушната маркица. 

 
Член 8 

Завршна одредба 
 
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 
    Бр.11-1046/2  

25 февруари 2009 година                       Министер, 
        Скопје                            Ацо Спасеноски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

593. 
Врз основа на член 24 став 1 и 3  и член 64 став 1 

точка 22 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 36 став 3 и член 45 
став 1 од Законот за девизно работење („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08), Со-
ветот на Народната банка на Република Македонија, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишуваат условите, начи-

нот, постапката и потребната документација за добива-
ње дозвола за вршење менувачки работи,  начинот на 
вршење на менувачките работи, надзорот и мерките ко-
ишто може да ги преземе Народната банка на Републи-
ка Македонија (во понатамошниот текст: Народната 
банка). 

2. Одделни поими употребувани во оваа одлука го 
имаат следново значење: 

а) менувачки работи се: 
- купување ефективни странски пари и чекови кои-

што гласат во странска валута, од странски и домашни 
физички лица и 

-  продавање ефективни странски пари на домашни 
физички лица и на странски физички лица врз основа 
на реоткуп; 

б) овластени менувачи се резиденти - правни лица 
со седиште во Република Македонија коишто од На-
родната банка добиле дозвола за вршење менувачки 
работи во согласност со оваа одлука; 

Овластените менувачи може да вршат менувачки 
работи  во свое име и за своја сметка или во свое име, а 
за сметка на банка. 

в) менувачко место е просторијата во која се вршат 
менувачките работи; 

г) благајничко место е дел од менувачкото место на 
кое се вршат менувачките работи; 

д) овластено лице е лице вработено кај овластениот 
менувач, пријавено и евидентирано во Регистарот на 
Народната банка дека ќе ги врши менувачките работи; 

ѓ) одговорно лице е лицето кое го застапува правно-
то лице по закон; 

е) овластена банка е банката којашто од гувернерот 
на Народната банка има добиено дозвола за основање и 
работење и  

ж) готовина се ефективни странски пари и чекови и 
денари. 

 
II. УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ 
МЕНУВАЧКИ РАБОТИ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА 
 
3.  Заради добивање дозвола од Народната банка за 

вршење менувачки  работи резидентот - правно лице, 
задолжително треба да ги исполни следниве услови: 

- да е регистрирано за дејноста „64.19 Друго моне-
тарно посредување“, во Регистарот на трговски друш-
тва или друг регистар кај надлежен орган; 

- да располага со соодветна просторија за вршење 
менувачки работи; 

- правното лице коешто сака да врши менувачки ра-
боти во свое име, а за сметка на банка, да има склучено 
договор со банката. Со договорот двете страни ги регу-
лираат меѓусебните права и обврски најмалку во врска 
со износот на провизијата, потребните упатства и 
обрасци, откупот и продажбата, курсната листа по која 
ќе се вршат менувачките работи, контролата, меѓусеб-
ното известување и известувањето до Народната банка, 
трошоците, како и бројот на менувачките места преку 
кои правното лице ќе работи; 

- да има каса за безбедно чување на готовината ко-
јашто ќе се користи исклучиво за вршење менувачките 
работи; 

- во просторијата каде што ќе се вршат менувачките 
работи да има соодветни средства за заштита и обезбе-
дување на готовината, имотот и вработените; 

- во просторијата каде што ќе се вршат менувачките 
работи да има инсталирано телефон - телефакс; 

- против одговорното лице на правното лице и ов-
ластените лица да не е изречена прекршочна санкција, 
односно казна забрана за вршење професија, дејност 
или должност и да не е изречена правосилна судска 
пресуда за кривично дело од областа на финансиите; 

 - овластените лица да имаат познавање и на нај-
малку еден од следниве јазици: англиски, германски, 
француски, шпански и италијански и да имаат заврше-
но најмалку средно образование. 

4. За добивање дозвола за вршење менувачки рабо-
ти, правното лице доставува писмено барање до Народ-
ната банка коешто ги содржи следниве податоци: 

- фирма и седиште на подносителот на барањето, 
единствен матичен и даночен број; 

- име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на 
живеење, број на лична карта и единствен матичен број 
на одговорното лице на подносителот на барањето; 

- адреса на просторијата во која ќе се вршат мену-
вачките работи; 

-  број на телефон - телефакс; 
- име и презиме, број на лична карта и единствен 

матичен број на овластените лица; 
- за чија сметка ќе ги врши менувачките работи. 
Во прилог на писменото барање од став 1 на оваа 

точка се поднесува и следнава документацијата:  
- доказ дека правното лице е регистрирано за дејно-

ста „64.19 Друго монетарно посредување“, во Региста-
рот на трговски друштва или друг регистар кај надле-
жен орган. Изводот од Трговскиот регистар или од 
другиот регистар да не е постар од 3 (три) месеци пред 
денот на поднесувањето на барањето; 

- доказ за сопственост или договор за закуп на про-
сторијата во која ќе се врши менувачкото работење; 

- решение од Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат при Министерството за здравство, дека 
просторијата ги исполнува условите за вршење на деј-
носта; 
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- пријава до Државниот инспекторат за труд и соци-
јална политика при Министерството за труд и социјал-
на политика, за исполнување на мерките, нормативите 
и стандардите за заштита при работа за вршење на деј-
носта; 

- договор склучен со банка, доколку менувачките 
работи ги врши во свое име, а за сметка на банка; 

- доказ дека има каса;  
- доказ за заграден пулт и инсталиран алармен си-

стем или заграден пулт со непробојно стакло; 
- доказ од надлежен орган дека против одговорното 

лице на правното лице и овластените лица не е изречена 
прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност, не постар од 6 (шест) 
месеци пред денот на поднесувањето на барањето; 

- фотокопија од личните карти на одговорното лице 
на правното лице и  овластените лица; 

- потврда за престој и дозвола за работа во Републи-
ка Македонија за странско физичко лице кое е одговор-
но лице на правното лице  или  е вработено кај правно-
то лице и ќе врши  менувачки  работи;   

- доказ дека овластените лица имаат познавање и на 
најмалку еден од следниве јазици: англиски, герман-
ски, француски, шпански и италијански и доказ дека 
имаат завршено најмалку средно образование; 

- пополнет и потпишан прашалник од одговорното 
лице на правното лице (образец 1) заверен од овласте-
но лице (нотар), не постар од 6 (шест) месеци пред де-
нот на поднесувањето на барањето.   

Документацијата којашто се доставува кон барање-
то за издавање дозвола за вршење менувачки работи 
треба да биде доставена во оригинал или копија завере-
на кај овластено лице (нотар). Доколку документација-
та што треба да се достави е на друг јазик, заедно со 
оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, 
заверен од овластен судски преведувач. 

5. За одлучување во врска со барањето за издавање 
дозвола, Народната банка може да побара дополнител-
но уточнување на доставената документација или до-
ставување дополнителна документација. 

6. Народната банка, по службена должност, ќе обез-
беди од Министерството за внатрешни работи доказ 
дека против одговорното лице во правното лице и вра-
ботените кои ќе ги вршат менувачките работи не е 
изречена или им е изречена правосилна судска пресуда 
за кривично дело од областа на финансиите.  

Доколку одговорното лице на правното лице или 
лицето коешто ќе ги врши менувачките работи е стран-
ско лице, должно е само да го обезбеди овој доказ од 
надлежните институции во странската земја, којшто не 
треба да биде постар од 6 (шест) месеци пред денот на 
поднесувањето на барањето. 

Доколку законодавството на земјата од која доаѓа 
странското лице поинаку ја регулира материјата од 
точка 6 став 2 на оваа одлука, должно е да приложи со-
одветен документ или правно мислење од адвокат, со 
што ќе може да се потврди разликата во регулативата. 

7. Народната банка одлучува во врска со барањето 
од точката 4  на оваа одлука со решение, во рок од 15 
(петнаесет) дена од денот на предавањето на уредно 
барање. 

Под уредно барање се подразбира барање компле-
тирано со документацијата пропишана во точката 4 и 
документацијата што Народната банка ќе ја побара сог-
ласно со точките 5 и 6 на оваа одлука. 

8. Овластениот менувач кој од Народната банка до-
бил  дозвола за вршење менувачки работи е должен 
најдоцна во рок од 30 (триесет) дена од денот на доби-
вањето на решението да ги исполни и следниве допол-
нителни услови: 

- на секое менувачко место видно да ја истакне 
фирмата на правното лице и посебен натпис „менувач-
ница“ на македонски јазик и на најмалку еден од след-
ниве јазици: англиски, германски, француски, шпански 
и италијански. Ако во истото менувачко место врши и 
други работи, натписот „менувачница“ мора да го 
истакне и во делот каде што се вршат менувачките ра-
боти; 

- на видно место да истакне курсна листа на купов-
ни и продажни курсеви на валутите коишто ги купува 
и ги продава; 

- да набави  каталог за ефективни странски пари од 
Народната банка; 

- да отвори денарска трансакциска сметка и девизна 
сметка за менувачки работи кај овластена банка; 

- да уплати денарски средства на денарската транс-
акциска сметка за менувачки работи во висина од нај-
малку 200.000,00 денари; 

-  да набави персонален компјутер; 
-  да инсталира интернет-врска; 
- да обезбеди сертификат за електронски потпис од 

овластен издавач на дигитални сертификати за еле-
ктронски потписи; 

- да има програма за спречување на перење пари, 
согласно со прописите со кои е регулирано спречува-
њето на перење пари и други приноси од казниво дело 
и финансирање на тероризмот и доказ дека ја доставил 
на увид на Управата за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризам. 

Овластениот менувач е должен писмено да ја изве-
сти Народната банка за исполнувањето на дополнител-
ните услови. 

9. При отворањето на сметките од точка 8 став 1 
алинеја 4, овластениот менувач е должен да £ достави  
на овластената банка решение за добивање дозвола за 
вршење  

10. Овластениот менувач може да отвори денарска 
трансакциска сметка и девизна сметка за вршење мену-
вачки работи во повеќе овластени банки. Овластениот 
менувач во една овластена банка може да отвори само 
една денарска трансакциска сметка и една девизна сме-
тка за вршење менувачки работи. 

11. Народната банка, по писменото известување од 
овластениот менувач или по истекот на рокот опреде-
лен во точка 8 од оваа одлука, ќе изврши контрола на 
менувачкото место за исполнување на условите од точ-
ка 3 став 1 алинеи  4, 5 и  6  и точка 8 од оваа одлука. 
Доколку се утврди дека тие се исполнети за секое ме-
нувачко место, издава писмен белег - налепница, со 
натпис „менувачницата ги исполнува условите за мену-
вачко работење“. 
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По добивањето на налепницата, овластениот мену-
вач е должен во рок од 3 (три) работни дена да отпочне 
со вршење менувачки работи. 

12. Доколку Народната банка со контролата утврди 
дека не се исполнети условите од точка 3 став 1 алинеи 
4, 5 и  6  и точка 8 од оваа одлука, нема да му издаде 
писмен белег - налепница на овластениот менувач и ќе 
му ја одземе дозволата за вршење менувачки работи.  

13. Овластениот менувач е должен да ја извести На-
родната банка за секоја промена на податоците од точ-
ка 4 на оваа одлука, вклучувајќи и престанок со врше-
ње менувачки работи, најмалку 5 (пет) работни дена 
пред да настане промената, со доставување соодветна 
документација. 

 Во зависност од податоците коишто се менуваат и 
доставената документација за нив, како и за престано-
кот со вршење менувачки работи,   Народната банка му 
издава соодветно решение или известување на овласте-
ниот менувач, во рок од 15 (петнаесет) дена од приемот 
на уредното известување.  

14. Овластената банка го добива овластувањето за 
вршење менувачки работи од Народната банка, со доз-
волата за основање и работење или со нејзините ната-
мошни изменувања и дополнувања.  

15. Овластената банка е должна да ја извести На-
родната банка за адресата на секое отворено или затво-
рено менувачко место, односно за секоја промена на 
адресата на менувачкото место, како и за името, прези-
мето и ЕМБГ на овластените лица кои ќе ги вршат ме-
нувачките работи, најмалку 5 (пет) работни дена пред 
да настане промената. 

Народната банка и издава писмен белег - налепница 
на банката од став 1 од оваа точка за секое отворено 
менувачко место, односно ја повлекува издадената на-
лепница за секое затворено менувачко место. 

16. Народната банка води регистар за издадените 
решенија, којшто содржи: 

- број и датум на издаденото решение;  
- фирма и седиште на овластениот менувач; 
- име на банката доколку овластениот менувач 

склучил договор со банка; 
- адреса на менувачкото место; 
- број на налепница и 
- име, презиме и ЕМБГ на одговорното лице на 

правното лице и на овластените лица коишто ги вршат 
менувачките работи.  

 
III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА МЕНУВАЧКИТЕ  

РАБОТИ 
 
17. Во вршењето на менувачките работи, овласте-

ниот менувач е должен: 
- налепницата да ја залепи на видно место во про-

сторијата во која се вршат менувачките работи; 
- на видно место во просторијата во која се вршат 

менувачките работи да истакне известување напишано 
со големи печатни букви со следнава содржина: „Сог-
ласно со точка 17 став 1 алинеја 7 од Одлуката за мену-
вачки работи донесена од Народната банка на Републи-

ка Македонија, овластениот менувач е должен да изда-
де потврда за купување/продавање ефективни странски 
пари и чекови, на образец МТ1 за секоја склучена 
трансакција“; 

- менувачки работи  да врши само со физички лица; 
- на видно место во секое време да има истакната 

курсна листа на куповни и продажни курсеви на валу-
тите коишто ги купува и ги продава; 

- во секое време да има истакнато цена за услугата 
за вршење менувачки работи; 

- да врши идентификација на физичките лица за се-
кое купување/продавање ефективни странски пари и 
чекови; 

- за секое купување/продавање ефективни странски 
пари и чекови да изготви „потврда за купува-
ње/продавање ефективни странски пари и чекови“ на 
образец МТ1 во два примерока, од кои еден задолжи-
телно се дава на физичкото лице, а вториот примерок 
се чува во сопствената евиденција; 

- да го евидентира секое купување/ продавање ефе-
ктивни странски пари и чекови во благајничкиот днев-
ник; 

- секојдневно да води благајнички дневник; 
- да доставува збирен декаден извештај до Народна-

та банка во рок од два  работни дена по истекот на де-
кадата на образец ИМР1;  

- да води нумериран регистар, потпишан од овла-
стеното лице, за секое купување/продавање ефективни 
странски пари и чекови што вклучува сума поголема 
од 2.500,00 евра во денарска противвредност. Подато-
ците се забележуваат по хронолошки редослед; 

- менувачките работи да ги врши на менувачките 
места за  кои е издадена дозвола од Народната банка и 
коишто се евидентирани во Регистарот на Народната 
банка; 

- менувачките работи да ги вршат само овластените 
лица кои се пријавени и  евидентирани во Регистарот 
на Народната банка; 

- да нема разлики помеѓу документите за прометот 
и фактичката состојба на готовината на благајничкото 
место; 

- на благајничкото место, да не чува готовина која-
што не потекнува од вршење менувачки работи; 

- да ја спроведува програмата за спречување перење 
пари; 

- да ја чува документацијата врз основа на вршење 
менувачки работи од последните три месеци, во про-
сторијата каде што се вршат менувачките работи; 

- да врши продажба на ефективни странски пари на 
нерезиденти само врз основа на реоткуп; 

- при купување ефективни странски пари и чекови 
од нерезиденти над износот од 10.000,00 евра во денар-
ска противвредност е должен да побара и да задржи 
писмена потврда за внесени ефективни странски пари 
и чекови во Република Македонија издадена од Царин-
ската управа на Република Македонија, или документ 
како доказ дека тие се подигнати од сметката отворена 
кај овластена банка, во оригинал; 
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- во секое време во просторијата за вршење мену-
вачки работи да стои натпис „менувачница“ на маке-
донски и на еден од следниве јазици: англиски, герман-
ски, француски, шпански и италијански; 

- на видно место во просторијата за вршење мену-
вачки работи да има истакнато работно време на мену-
вачницата; 

- со одлука на одговорното лице на правното лице, 
да ја утврди висината на денарскиот и девизниот бла-
гајнички максимум. Народната банка може да го про-
пише начинот на утврдување на висината на денарски-
от и девизниот благајнички максимум во Упатството за 
спроведување на оваа одлука; 

- износот над благајничкиот максимум да го упла-
тува на своите денарски или девизни сметки за мену-
вачко работење, истиот или најдоцна наредниот рабо-
тен ден. 

 
IV. НАДЗОР И МЕРКИ 

 
18. Народната банка врши надзор на примената на 

одредбите од Законот за девизно работење, од оваа од-
лука и од Упатството за спроведување на оваа одлука 
преку: 

- посреден надзор со прибирање, следење и провер-
ка на извештаите, коишто овластените менувачи, врз 
основа на оваа одлука, се должни да ги доставуваат до 
Народната банка и 

- непосреден надзор на вршењето на менувачките 
работи кај овластениот менувач. 

19. Овластениот менувач е должен да им овозможи 
на овластените лица на Народната банка кои го вршат 
надзорот непречено вршење на надзорот, увид во цело-
купното вршење на менувачките работи и на нивно ба-
рање, да им ја стави на располагање целокупната по-
требна документација. 

20. Овластените лица на Народната банка изготву-
ваат записник за утврдената состојба од извршениот 
надзор. 

Записникот од извршениот надзор претставува 
службена тајна на Народната банка и овластениот ме-
нувач е должен да ја чува. Овластениот менувач може 
да ја цитира или на друг начин да ја наведе содржината 
на записникот на трети лица само по писмена соглас-
ност од Народната банка. 

Овластениот менувач има право да поднесе приго-
вор на записникот за спроведениот надзор во рок од 8 
(осум) дена од денот на приемот на записникот. 

21. Народната банка му ја укинува дозволата за вр-
шење менувачки работи на резидентот - правно лице, 
којшто има добиено дозвола од Народната банка за вр-
шење менувачки работи, ако утврди дека: 

- дозволата ја добил врз основа на невистинити по-
датоци; 

- повеќе не ги исполнува условите за вршење мену-
вачки работи;  

- менувачките работи ги извршува спротивно на 
прописите донесени врз    

основа на Законот за девизно работење; 

- го оневозможува извршувањето на надзор од стра-
на на Народната банка;   

-  доставува невистинити  извештаи во текот на ра-
ботењето и 

- подолго од 30 (триесет) дена не извршува мену-
вачки работи. 

По приемот на решението за укинување на дозвола-
та за вршење менувачки работи, правното лице од став 
1 на оваа точка е должно веднаш да престане да извр-
шува менувачки работи и да и го врати писмениот бе-
лег - налепницата на Народната банка. 

22. По укинувањето на дозволата за вршење мену-
вачки работи, правното лице од став 1 на точка 22, не-
говите основачи или членови на органите на управува-
ње немаат право да поднесат барање за добивање доз-
вола за вршење менувачки работи во рок од 10 (десет) 
години од денот на правосилноста на решението за 
укинување на дозволата. 

23. Одредбите од точките  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 17 став 1 алинеја 2,  8, 9, 14, 15, 17, 21, 22 и 23 и 
точка 19 и 20 од оваа одлука не се однесуваат на овла-
стените банки коишто од гувернерот на Народната бан-
ка имаат дозвола за основање и работење.   
 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
24. Гувернерот на Народната банка донесува Упат-

ство за спроведување на оваа одлука. 
25. Во врска со барањата за издавање дозволи за вр-

шење менувачки работи поднесени до Народната банка 
пред влегувањето во сила на оваа одлука ќе се одлучу-
ва согласно со одредбите на Одлуката за условите и на-
чинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки 
работи („Службен весник на РМ“ бр. 53/02, 77/03 и 
61/04). 

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

27. Овластените менувачи коишто имаат добиено 
дозвола за вршење менувачки работи пред влегувањето 
во сила на оваа одлука, се должни да го усогласат свое-
то работење, согласно со одредбите на точка 8 став 1 
алинеја 6, 7 и 8 од оваа одлука, најдоцна до 30.09.2009 
година. 

28. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за условите и начинот за доби-
вање на дозвола и вршење на менувачки работи 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/02, 77/03 и 61/04). 

 
   О. бр. 02-15/II-1/2009               Гувернер                         
26 февруари 2009 година              и Претседател 
             Скопје                 на Советот на Народната банка 

               на  Република Македонија, 
                   м-р Петар Гошев, с.р. 
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594. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ” бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и член 68 став 1 точка 4 од Законот 
за банките („Службен весник на РМ” бр. 67/2007), Со-
ветот на Народната банка на Република Македонија до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СИГУРНОСТА НА ИНФОРМАТИВНИОТ 

СИСТЕМ НА БАНКАТА 
 
I. Во Одлуката за сигурноста на информативниот 

систем на банката (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 31/2008 и 78/2008), се вршат следните из-
менувања и дополнувања:  

1. Насловот на глава V. се менува и гласи: “V. 
Друштво за услуги на банката за информативен си-
стем”. 

2. Во глава V. точка 24 став 1 се менува и гласи:  
„Под друштво за услуги на банката за информатив-

ниот систем во смисла на оваа одлука се подразбира:  
a) друштво за помошни услуги на банка чија пре-

тежна дејност е управување и водење на систем за 
обработка на податоци и кое врз основа на писмен до-
говор обработува и чува податоци за банката при извр-
шувањето на банкарските и финансиските активности; 
и/или 

б) надворешно лице, кое врз основа на писмен дого-
вор обработува и чува податоци за банката при извр-
шувањето на банкарските и финансиските активности“.   

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.  

 
  О. бр. 02-15/II-2/2009                       Гувернер 
26 февруари 2009 година              и Претседател 

         Скопје               на Советот на Народната банка 
на Република Македонија, 

                            м-р Петар Гошев, с.р. 
______________ 

595. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06) и член 103 став 1 од Законот за банките 
(„Службен весник на РМ“ бр. 67/07), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА 

БАНКИТЕ 
 
I. Во прилогот 1 на Одлуката за сметковниот план 

за банките („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 118/2007, 139/08 и 163/08) се вршат следниве из-
менувања и дополнувања: 

1. Описот на сметката 126 се менува и гласи: „По-
барувања за дивиденди“. 

2. По сметката 126 се додаваат нови сметки коишто 
гласат: 

„1260 во денари 
  1261 во странска валута“. 
3. Описот на сметката 127 се менува и гласи: „Сом-

нителни и спорни побарувања од купувачи и други 
побарувања“. 

4. По сметката 127 се додаваат нови сметки коишто 
гласат: 

„1270 Сомнителни и спорни побарувања 

  1279 Исправка на вредноста на сомнителните и 
спорните побарувања “. 

5. Описот на сметката 4910 се менува и гласи: 
„Централна влада“.  

6. По сметката 50880 се додаваат нови сметки кои-
што гласат: 

„508801 банки 
  508802 останати финансиски друштва 
  508803 останати сектори“. 
7. По сметката 50886 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„508861 банки 
  508862 останати финансиски друштва 
  508863 останати сектори“. 
8. По сметката 50887 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„508871 банки 
  508872 останати финансиски друштва 
  508873 останати сектори“. 
9. По сметката 50888 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„508881 банки 
  508882 останати финансиски друштва 
  508883 останати сектори“. 
10. По сметката 50890 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„508901 банки 
  508902 останати финансиски друштва 
  508903 останати сектори“. 
11. По сметката 50899 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„508991 банки 
  508992 останати финансиски друштва 
  508993 останати сектори“. 
12. Сметките 5097, 50970 и 50971 се бришат. 
13. По сметката 51880 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„518801 банки 
  518802 останати финансиски друштва 
  518803 останати сектори“. 
14. По сметката 51886 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„518861 банки 
  518862 останати финансиски друштва 
  518863 останати сектори“. 
15. По сметката 51887 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„518871 банки 
  518872 останати финансиски друштва 
  518873 останати сектори“. 
16. По сметката 51888 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„518881 банки 
  518882 останати финансиски друштва 
  518883 останати сектори“. 
17. По сметката 51890 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„518901 банки 
  518902 останати финансиски друштва 
  518903 останати сектори“. 
18. По сметката 51899 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„518991 банки 
  518992 останати финансиски друштва 
  518993 останати сектори“. 
19. По сметката 52880 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„528801 банки 
  528802 останати финансиски друштва 
  528803 останати сектори“. 
20. По сметката 52886 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„528861 банки 
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  528862 останати финансиски друштва 
  528863 останати сектори“. 
21. По сметката 52887 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„528871 банки 
  528872 останати финансиски друштва 
  528873 останати сектори“. 
22. По сметката 52888 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„528881 банки 
  528882 останати финансиски друштва 
  528883 останати сектори“. 
23. По сметката 52890 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„528901 банки 
  528902 останати финансиски друштва 
  528903 останати сектори“. 
24. По сметката 52899 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„528991 банки 
  528992 останати финансиски друштва 
  528993 останати сектори“. 
25. По сметката 5605 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„56051 банки 
  56052 останати финансиски друштва“. 
26. По сметката 5608 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„56081 банки 
  56082 останати финансиски друштва 
  56083 останати сектори“. 
27. По сметката 56083 се додава нова сметка која-

што гласи: 
„5609 Исправка на вредноста на побарувањата по 

акредитиви и гаранции во денари платени во име на 
клиентите“. 

28. По сметката 5615 се додаваат нови сметки кои-
што гласат: 

„56151 банки 
  56152 останати финансиски друштва“. 
29. По сметката 5618 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„56181 банки 
  56182 останати финансиски друштва 
  56183 останати сектори“. 
30. По сметката 56183 се додава нова сметка која-

што гласи: 
„5619 Исправка на вредноста на побарувањата по 

акредитиви и гаранции во странска валута платени во 
име на клиентите“. 

31. По сметката 5625 се додаваат нови сметки кои-
што гласат: 

„56251 банки 
  56252 останати финансиски друштва“. 
32. По сметката 5628 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„56281 банки 
  56282 останати финансиски друштва 
  56283 останати сектори“. 
33. По сметката 56283 се додава нова сметка која-

што гласи: 
„5629 Исправка на вредноста на побарувањата по 

акредитиви и гаранции во денари со валутна клаузула 
платени во име на клиентите“. 

34. По сметката 5690 се додаваат нови сметки кои-
што гласат: 

„56900 домашни банки 
  56901 странски банки 
  56902 останати финансиски друштва - резиденти 
  56903 останати финансиски друштва - нерезиден-

ти 
  56904 останати сектори“. 

35. По сметката 5699 се додаваат нови сметки кои-
што гласат: 

„56990 домашни банки 
  56991 странски банки 
  56992 останати финансиски друштва - резиденти 
  56993 останати финансиски друштва - нерезиден-

ти 
  56994 останати сектори“. 
36. По сметката 57590 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„575901 банки 
  575902 останати финансиски друштва“. 
37. По сметката 57599 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„575991 банки 
  575992 останати финансиски друштва“. 
38. По сметката 57890 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„578901 банки 
  578902 останати финансиски друштва 
  578903 останати сектори“. 
39. По сметката 57899 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„578991 банки 
  578992 останати финансиски друштва 
  578993 останати сектори“. 
40. По сметката 58590 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„585901 банки 
  585902 останати финансиски друштва“. 
41. По сметката 58599 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„585991 банки 
  585992 останати финансиски друштва“. 
42. По сметката 58890 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„588901 банки 
  588902 останати финансиски друштва 
  588903 останати сектори“. 
43. По сметката 58899 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„588991 банки 
  588992 останати финансиски друштва 
  588993 останати сектори“. 
44. По сметката 59590 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„595901 банки 
  595902 останати финансиски друштва“. 
45. По сметката 59599 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„595991 банки 
  595992 останати финансиски друштва“. 
46. По сметката 59890 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„598901 банки 
  598902 останати финансиски друштва 
  598903 останати сектори“. 
47. По сметката 59899 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„598991 банки 
  598992 останати финансиски друштва 
  598993 останати сектори“. 
48. Описот на сметката 599590 се менува и гласи: 

„Сомнителни и спорни побарувања од банки“. 
49. По сметката 599590 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„599591 Сомнителни и спорни побарувања од оста-

нати финансиски друштва“. 
50. По сметката 599591 се додава нова сметка која-

што гласи: 
„599598 Исправка на вредноста на сомнителните и 

спорните побарувања од банки“. 
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51. Описот на сметката 599599 се менува и гласи: 
„Исправка на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања од останати финансиски друштва“. 

52. Описот на сметката 599890 се менува и гласи: 
„Сомнителни и спорни побарувања од банки“. 

53. По сметката 599890 се додаваат нови сметки ко-
ишто гласат: 

„599891 Сомнителни и спорни побарувања од оста-
нати финансиски друштва 

  599892 Сомнителни и спорни побарувања од оста-
нати сектори“. 

54. По сметката 599892 се додаваат нови сметки ко-
ишто гласат: 

„599897 Исправка на вредноста на сомнителните и 
спорните побарувања од банки 

  599898 Исправка на вредноста на сомнителните и 
спорните побарувања од останати финансиски друш-
тва“. 

55. Описот на сметката 599899 се менува и гласи: 
„Исправка на вредноста на сомнителните и спорните 
побарувања од останати сектори“. 

56. По сметката 60542 се додаваат нови сметки кои-
што гласат: 

„60543 Хибридни инструменти 
  60544 Субординиран долг“. 
57. Описот на сметката 639 се менува и гласи: „Ка-

питална загуба реализирана од продажба на средства“. 
58. Сметката 6390 се брише. 
59. Сметката 65050 се брише. 
60. По сметката 66520 се додава нова сметка која-

што гласи:  
„66521 Вложувања во хартии од вредност, чувани 

за тргување“. 
61. Описот на сметката 66522 се менува и гласи: „ 

Вложувања во хартии од вредност, останати “. 
62. Описот на сметката 708513 се менува и гласи: 

„Ограничени тековни сметки на други финансиски 
друштва во странска валута“. 

63. По сметката 70908 се додаваат нови сметки кои-
што гласат: 

„709081 банки 
  709082 останати финансиски друштва 
  709083 останати сектори“. 
64. По сметката 80908 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„809081 банки 
  809082 останати финансиски друштва 
  809083 останати сектори“. 
65. По сметката 80918 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„809181 банки 
  809182 останати финансиски друштва 
  809183 останати сектори“. 
66. По сметката 9033 се додаваат нови сметки кои-

што гласат: 
„9034 Удели во паричен облик 
  9035 Удели во непаричен облик “. 
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

По исклучок на став 1 од оваа точка, точките од 6 
до 11, од 13 до 26, 28, 29, 31, 32, од 34 до 55, 63, 64 и 65 
ќе почнат да се применуваат од 01.06.2009 година. 

 
   О. бр. 02-15/II-3/2009                       Гувернер 
26 февруари 2009 година              и Претседател 

         Скопје               на Советот на Народната банка 
на Република Македонија, 

                            м-р Петар Гошев, с.р. 

596. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и член 2 став 1 точка 29 и член 64 
став 3 од Законот за банките („Службен весник на РМ“ 
бр. 67/2007), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 
 
I. Во Одлуката за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 159/2007 и 32/2008), се вршат 
следниве измени и дополнувања: 

1. Во глава II точка 8 став 1, по зборовите: „валут-
ниот ризик,“, се додаваат зборовите: „оперативниот ри-
зик,“. 

2. Во глава II точка 9 став 1 алинеја 4, зборовите: 
„ризикот од порамнување и валутниот ризик“, се заме-
нуваат со зборовите: „ризикот од порамнување, валут-
ниот ризик и оперативниот ризик“. 

3. Во глава II точка 11 став 1 потточка б) алинеја 3 
подалинеја 2, зборовите: „даночни обврски или друг 
вид обврски“, се заменуваат со зборовите: „даночни 
или друг вид слични обврски“.  

4. Во глава II точка 12, потточката б) се менува и 
гласи: 

„б) Износ на лиценци, патенти, гудвил и други не-
материјални средства;“  

5. Во глава II точка 12, потточката г) се менува и 
гласи: 

„г) Други нето негативни ревалоризациски резерви 
коишто се однесуваат на: 

- нето негативните ревалоризациски резерви и оста-
нати разлики од вреднување на заштитата на ризикот 
на нето-вложувања во странска валута и ефективниот 
дел на заштитата од ризикот на парични текови, 

- нето негативните ревалоризациски резерви и оста-
нати разлики од вреднување поврзани со нетековни 
средства или групи за оттуѓување коишто се чуваат за 
продажба и вложувања во придружени друштва или за-
еднички вложувања коишто се вреднуваат со користе-
ње на методот на главнина, 

- други слични ревалоризациски резерви и останати 
разлики од вреднување;“ 

6. Во глава II точка 12, потточката ѓ) се менува и 
гласи: 

„ѓ) Разлика помеѓу исправката на вредноста на фи-
нансиските средства и посебната резерва за вонбиланс-
ни средства утврдена од страна на банката и потребни-
от износ на исправка на вредноста и посебната резерва 
согласно со Одлуката за управување со кредитниот ри-
зик.“ 

7. Во глава IV точка 27 став 1, алинејата 2 се мену-
ва и гласи: 

„- валутниот ризик, ризикот од промена во цените 
на стоките и  оперативниот ризик коишто произлегува-
ат од целокупното работење на банката“. 

Во ставот 2 од оваа точка, по зборовите: „согласно 
со глава IX од оваа Одлука“, се става запирка, а зборо-
вите: „и капиталот потребен за покривање на пазарните 
ризици, утврден согласно со глава VIII од оваа Одлу-
ка“, се заменуваат со зборовите: „капиталот потребен 
за покривање на пазарните ризици, утврден согласно 
со глава VIII од оваа Одлука и капиталот потребен за 
покривање на оперативниот ризик, утврден согласно со 
глава XI од оваа Одлука“. 
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8. Во глава V точка 34 став 2, по зборовите: „сог-
ласно со глава IX од оваа Одлука“, се става запирка, а 
зборовите: „и капиталот потребен за покривање на па-
зарните ризици, утврден согласно со глава VIII од оваа 
Одлука“, се заменуваат со зборовите: „капиталот по-
требен за покривање на пазарните ризици, утврден сог-
ласно со глава VIII од оваа Одлука и капиталот потре-
бен за покривање на оперативниот ризик, утврден сог-
ласно со глава XI од оваа Одлука“. 

9. Во глава VI точка 40 потточка д), којашто се од-
несува на пондерот на ризичност 0%, став 2, зборовите: 
„Меѓу НБРМ за обнова и развој“, се менуваат и гласат: 
„Меѓународната банка за обнова и развој“. 

10. Во глава VIII точка 95 став 2 се бришат зборо-
вите: „утврдена согласно со Одлуката за управување со 
кредитниот ризик“. 

11. По главата X, се додава нова глава XI, којашто 
гласи: 

 
„XI. КАПИТАЛ ПОТРЕБЕН ЗА ПОКРИВАЊЕ НА 

ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК 
 
112. Утврдувањето на капиталот потребен за покри-

вање на оперативниот ризик банката го врши со кори-
стење на базичниот индикатор. Базичниот индикатор 
претставува збир на следниве позитивни и негативни 
позиции, остварени како резултат на редовното работе-
ње на банката: 

1) Приходи од камата; 
2) Расходи од камата; 
3) Приходи од дивиденда, освен приходите од вло-

жувања во придружени друштва, подружници и заед-
нички вложувања; 

4) Приходи од провизии и надомести; 
5) Расходи од провизии и надомести; 
6) Приходи и расходи од позиции коишто се дел од 

портфолиото за тргување; 
7) Приходи и расходи врз основа на курсни разли-

ки; 
8) Реализирани приходи и расходи од позиции кои-

што не се мерат по објективната вредност преку билан-
сот на успех;  

9) Приходи и расходи од позиции за заштита на 
вредноста (hedging) на другите позиции. 

10) Останати оперативни приходи. 
Во останатите оперативни приходи не се вклучува-

ат вонредните приходи и приходите остварени врз ос-
нова на склучени договори за осигурување во име и за 
сметка на банката. Во расходите од провизии и надоме-
сти се вклучуваат трошоците за услуги од трети лица, 
само доколку станува збор за услуга од матичното лице 
на банката, подредено лице на банката или подредено 
лице на матичното лице на банката.  

При пресметката на базичниот индикатор, не се 
вклучува каква било исправка на вредноста на позици-
ите. 

Базичниот индикатор се пресметува на годишна ос-
нова за периодот што завршува на крајот на финанси-
ската година (31.12.).  

Доколку банката не располага со ревидирани фи-
нансиски извештаи, при утврдувањето на базичниот 
индикатор може да ги земе предвид неревидираните 
извештаи. 

113. Врз основа на базичниот индикатор, банката 
може да го утврди капиталот за покривање на опера-
тивниот ризик со користење на еден од следниве два 
пристапа: 

- Пристап на базичен индикатор, согласно со делот 
10.1 од оваа Одлука; 

- Стандардизиран пристап, доколку банката ги ис-
полнила критериумите од делот 10.2 од оваа глава. 

114. Народната банка може да утврди и повисок из-
нос на капитал потребен за покривање на оперативниот 
ризик, од капиталот утврден согласно со деловите 10.1 
или 10.2 од оваа Одлука, доколку оцени дека тој капи-
тал не одговара на изложеноста на банката на операти-
вен ризик. 

 
10.1. Пристап на базичен индикатор за утврдување 
на капиталот потребен за покривање на оператив-

ниот ризик 
 
115. Согласно со пристапот на базичен индикатор, 

капиталот потребен за покривање на оперативниот ри-
зик се утврдува кога аритметичката средина на триго-
дишните позитивните износи на базичниот индикатор, 
утврден согласно со точка 112 од оваа Одлука, ќе се 
помножи со 15%.  

Доколку во која било од последните три години 
банката остварила базичен индикатор еднаков или по-
мал од нула, тој износ и таа година не се вклучуваат во 
утврдувањето на капиталот потребен за покривање на 
оперативниот ризик, односно не се земаат предвид при 
пресметката на аритметичката средина. 
 

10.2. Стандардизиран пристап за утврдување на  
капиталот потребен за покривање на оперативниот 

ризик 
 

Критериуми за примена на стандардизираниот  
пристап 

 
116. Банката може да го користи стандардизирани-

от пристап за утврдување на капиталот потребен за по-
кривање на оперативниот ризик, само доколку ги ис-
полнува сите критериуми за примена на стандардизи-
раниот пристап определени во точките 117, 118, 119 и 
120 на оваа Одлука (во натамошниот текст: потребни 
критериуми). 

117. Банката е должна да ги распореди своите фи-
нансиски активности во деловните линии дефинирани 
во табелата бр. 8 и да го утврди базичниот индикатор 
од точка 112 на оваа Одлука, за секоја одделна деловна 
линија. 

 
Табела бр. 8 
 

Деловни линии Активности 

Стапка на 
потребен 
капитал за 
деловната 
линија 

1 2 3 
Услуги поврза-
ни со финанси-
рање трговци 
коишто, соглас-
но со Законот за 
трговски друш-
тва, се сметаат 
за средни и го-
леми трговци 

Купопродажба, гаран-
тирање и/или пласман 
на емисија на хартии 
од вредност со презе-
мена обврска за откуп 
на емисијата и услуги 
поврзани со гарантира-
њето и/или пласманот  

18% 
 

 Советување на прав-
ните лица во врска со 
капиталот, деловните 
стратегии и слично  
Услуги при спроведу-
вање спојувања и при-
појувања, стекнување 
акции или удели во 
други друштва, прива-
тизации 
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Инвестициско совету-
вање 
Услуги поврзани со ин-
вестициско истражува-
ње и финансиска ана-
лиза, како и други ви-
дови општи препораки 
за трансакции со фи-
нансиски инструменти 

Тргување и про-
дажба 

Тргување во свое име 
и за своја сметка  
Посредување на паза-
рот на пари 
Прием и извршување 
налози поврзани со 
еден или повеќе фи-
нансиски инструмен-
ти, коишто не се вклу-
чени во деловната 
линија „брокерски ус-
луги на мало“ 
Извршување налози во 
име на клиенти, спро-
ведување понуда и 
продажба на финанси-
ски инструменти без 
обврска за нивен откуп 
(доколку не се вклуче-
ни во деловната линија 
„брокерски услуги на 
мало“) 
Операции преку мул-
тилатерални системи 
за тргување 

18% 

Банкарство на 
мало 
(физички лица, 
трговци-поедин-
ци, физички ли-
ца коишто, сог-
ласно со Зако-
нот за трговски 
друштва, не се 
сметаат за тр-
говци и трговци 
коишто, соглас-
но со Законот за 
трговски друш-
тва, се сметаат 
за мали и ми-
кротрговци) 

Прибирање депозити 
и други повратни из-
вори на средства 
Кредитирање и други 
слични активности на 
финансирање на клиен-
тот (финансирање ко-
мерцијални проекти, 
факторинг, форфетинг 
и слично) 
Финансиски лизинг 
Издавање гаранции, 
авали и други слични 
инструменти 

12% 
 

Комерцијално 
банкарство 
(средни и голе-
ми трговци сог-
ласно со Зако-
нот за трговски 
друштва) 

Прибирање депозити 
и други повратни 
извори на средства  
Кредитирање и други 
слични активности на 
финансирање на кли-
ентот (финансирање на 
комерцијални трансак-
ции, факторинг, фор-
фетинг и слично) 
Финансиски лизинг 
Издавање гаранции, 
авали и други слични 
инструменти 

15% 

Платен промет и 
порамнување 

Услуги во платниот 
промет во земјата и 
странство  
Издавање и админи-
стрирање платежни 
средства 

18% 

Услуги како 
агент 

Давање услуги на 
банка-чувар на имот и 
други слични услуги 
на чување и админи-
стрирање финансиски 
средства во име и за 
сметка на клиентот 

15% 

Управување со 
средства 

Управување со средс-
тва и портфолио на 
хартии од вредност по 
налог и за сметка на 
клиентот  
Управување со фондо-
ви за зеднички вложу-
вања (инвестициски и 
пензиски фондови) 
Останати облици на 
управување со 
средства 

12% 
 

Брокерски услу-
ги на мало 
(физички лица, 
трговци-поедин-
ци, физички ли-
ца коишто, сог-
ласно со Зако-
нот за трговски 
друштва, не се 
сметаат за тр-
говци и трговци 
коишто, соглас-
но со Законот за 
трговски друш-
тва се сметаат за 
мали и микротр-
говци) 

Прием и извршување 
налози за трансфер на 
еден или повеќе фи-
нансиски инструменти 
коишто не се вклуче-
ни во деловната лини-
ја „тргување и про-
дажба“  
Извршување налози 
во име и за сметка на 
клиенти, спороведува-
ње понуда и продажба 
на финансиски инст-
рументи без обврска 
за нивен откуп 

12% 
 

 
118. Банката е должна да воспостави и да примену-

ва политика за распоредување на активностите по де-
ловни линии во која ќе ги дефинира принципите за рас-
поредување на своите финансиски активности во соод-
ветните деловни линии и за утврдување на капиталот 
потребен за покривање на оперативниот ризик со при-
мена на стандардизираниот пристап.  

Управниот одбор на банката е должен да ја израбо-
ти и да ја донесе политиката од став 1 на оваа точка. 
Надзорниот одбор на банката е должен да ја разгледа и 
да ја одобри оваа политика. 

Политиката од ставот 1 на оваа точка треба да биде 
предмет на редовно ревидирање и усогласување со фи-
нансиските активности коишто ги врши банката и ризи-
ците на кои е изложена како резултат на тие активности. 

119. Банката го врши распоредувањето на финанси-
ските активности во одделна деловна линија со приме-
на на следниве принципи: 

- опфатени се сите активности на банката, на начин 
што овозможува сеопфатност и меѓусебно исклучување; 

- сите активности коишто се во функција на некоја 
друга активност (помошна активност) се вклучуваат во 
деловната линија на која £ припаѓа основната актив-
ност. Доколку помошната активност се врши како под-
дршка на неколку активности, банката користи обје-
ктивни критериуми за нејзино распоредување, при што 
овие критериуми мора доследно да се применуваат во 
сите слични случаи; 

- доколку активноста не може да биде вклучена во 
ниту една деловна линија, таа активност се вклучува во 
онаа деловна линија за која е определена највисока 
стапка потребен капитал (колона бр. 3 од табелата бр. 
8). Во оваа деловна линија се распоредуваат и сите со-
одветни помошни активности на таа активност; 
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- Трошоците настанати во една деловна линија, кои-
што истовремено се однесуваат и на друга деловна ли-
нија, можат да бидат распоредени по соодветните делов-
ни линии според интерни методи за распоредување; 

- процесот што го користи банката за распоредува-
ње на одделните активности по деловни линии мора да 
биде целосно документиран. Банката е должна да има 
јасни и детаљни дефиниции за секоја одделна деловна 
линија; 

- распоредувањето на активностите по деловни ли-
нии и начинот на пресметката на базичниот индикатор 
се предмет на независна проверка од страна на служба-
та за внатрешна ревизија или друштво за ревизија. 

120. Покрај критериумите од точките 117, 118 и 119 
на оваа одлука, коишто се однесуваат на бројот и кара-
ктерот на деловните линии и принципите на распоре-
дување на финансиските активности по одделни делов-
ни линии, банката е должна да ги исполни и следниве 
критериуми за примена на стандардизираниот пристап: 

- системот за управување со оперативниот ризик е 
целосно документиран и се однесува на целото работе-
ње на банката;  

- јасно се дефинирани правата и одговорностите на 
одделните органи на банката, како и на вработените во 
банката коишто се вклучени во системот на управува-
ње со оперативниот ризик;  

- се следат сите податоци коишто се од значење за 
управувањето со оперативниот ризик, особено подато-
ците за значителните загуби остварени како последица 
на изложеноста на овој ризик;  

- воспоставен е систем на редовно известување на 
органите на банката за изложеноста на оперативен ри-
зик и за остварените загуби, којшто овозможува доби-
вање соодветни и навремени податоци и информации 
за изложеноста на оперативниот ризик. Банката е 
должна да има процедури за преземање мерки од стра-
на на соодветните органи, врз основа на добиените ин-
формации;  

- системот за управување со оперативниот ризик е 
предмет на редовна независна проверка од страна на 
службата за внатрешна ревизија и друштво за ревизија. 

Службата за внатрешна ревизија е должна, пред по-
четокот на примената на стандардизираниот пристап, да 
го утврди исполнувањето на потребните критериуми, ка-
ко и да проверува на редовна основа дали банката про-
должува да ги исполнува потребните критериуми. 

 
Пресметка на капиталот потребен за покривање  

на оперативниот ризик со примена на стандардизи-
раниот пристап 

 
121. Банката којашто ги исполнува потребните кри-

териуми, го утврдува капиталот потребен за покривање 
на оперативниот ризик преку пресметка на базичниот 
индикатор пондериран според ризикот за секоја оддел-
на деловна линија и базичниот индикатор пондериран 
според ризикот за секоја од последните три години.  

Базичниот индикатор пондериран според ризикот 
за секоја деловна линија претставува производ на ба-
зичниот индикатор за таа деловна линија, утврден сог-
ласно со точките 112 и 117 на оваа одлука и стапката 
на потребен капитал дефинирана во колоната бр. 3 од 
табелата бр. 8.  

Збирот на сите базични индикатори пондерирани 
според ризикот за секоја деловна линија во текот на ед-
на година, го дава базичниот индикатор пондериран 
според ризикот за таа година. При утврдување на ба-
зичниот индикатор пондериран според ризикот за 
одредена година, се земаат предвид сите базични инди-
катори пондерирани според ризикот за секоја деловна 
линија, без разлика на нивниот предзнак (позитивен 
или негативен).    

Капиталот потребен за покривање на оперативниот 
ризик се добива кога збирот на базичните индикатори 
пондерирани според ризикот за секоја од последните 
три години ќе се подели со 3. Доколку базичниот инди-
катор пондериран според ризикот за одредена година е 
негативен, при утврдување на капиталот потребен за 
покривање на оперативниот ризик се зема со вредност 
којашто е еднаква на нула.  

122. Банката којашто го користи пристапот на бази-
чен индикатор за утврдување на капиталот потребен за 
покривање на оперативниот ризик, е должна да ја изве-
сти Народната банка за намерата и рокот кога планира 
да почне да го користи стандардизираниот пристап.  

Банката е должна постојано да ги исполнува по-
требните критериуми. Доколку банката престане да ги 
исполнува потребните критеруми, должна е да достави 
писмено образложение до Народната банка во рок од 
пет работни дена, наведувајќи ги причините за неис-
полнувањето на критериумите, мерките што ги презема 
за отстранување на тие причини, како и рокот во кој ќе 
се обезбеди повторно целосно исполнување на потреб-
ните критериуми.  

Народната банка може да и наложи на банката пои-
накви рокови и мерки од мерките и роковите наведени 
во писменото образложение од став 2 на оваа точка.  

123. Доколку, врз основа на доставеното писмено 
образложение од точка 122 на оваа одлука или преку 
вршењето на супервизорската функција, Народната 
банка оцени дека банката повеќе не ги исполнува по-
требните критериуми, ниту може во соодветен рок да 
обезбеди исполнување на потребните критеруми, може 
да и наложи на банката да престане да го применува 
стандардизираниот пристап, односно да почне да го 
утврдува капиталот за покривање на оперативниот ри-
зик со примена на пристапот на базичен индикатор. 

Банката којашто го применува стандардизираниот 
пристап не може да одлучи да премине кон пристапот 
на базичен индикатор за утврдување на капиталот за 
покривање на оперативниот ризик, доколку претходно 
не ја извести Народната банка и доколку не добие сог-
ласност од неа. Банката е должна да ги наведе причи-
ните поради кои планира да премине кон користење на 
пристапот на базичен индикатор за утврдување на ка-
питалот за покривање на оперативниот ризик.“ 

12. Главите XI, XII и XIII, стануваат глави XII, XIII и 
XIV, а точките 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 и 131, ста-
нуваат точки 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 и 143. 

13. Во главата XI, којашто станува глава XII, точка-
та 119 којашто станува точка 131 се менува и гласи: 

„131. Активата пондерирана според другите ризици 
на банкарската група се утврдува кога збирот на капи-
талот потребен за покривање на валутниот ризик на 
банкарската група, утврден согласно со точката 132 од 
оваа одлука, капиталот потребен за покривање на па-
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зарните ризици на банкарската група, утврден согласно 
со точката 133 од оваа одлука, капиталот потребен за 
покривање на оперативниот ризик, утврден согласно со 
точка 134 од оваа одлука и капиталот потребен за по-
кривање на ризикот од промена на цените на стоките, 
утврден согласно со точка 135 од оваа одлука, ќе се 
помножи со 12,5. 

При утврдувањето на капиталот потребен за покри-
вање на валутниот ризик на банкарската група, капита-
лот потребен за покривање на пазарните ризици на 
банкарската група, капиталот потребен за покривање 
на оперативниот ризик и капиталот потребен за покри-
вање на ризикот од промена на цените на стоките на 
банкарската група, се користи агрегираниот метод, на 
начин утврден во точките 132, 133, 134 и 135 од оваа 
одлука.“ 

14. Во главата XI, којашто станува глава XII, во 
точката 121 којашто станува точка 133 се додава нов 
став 4 којшто гласи: 

„Во случај кога одредена членка на групата не е 
должна да утврдува капитал за покривање на пазарните 
ризици, нејзините позиции од портфолиото за тргување 
се вклучуваат во утврдувањето на активата пондерира-
на според кредитниот ризик на консолидирана основа.“ 

15. Во главата XI, којашто станува глава XII, точка-
та 122 којашто станува точка 134 се менува и гласи: 

„134. Секоја членка на банкарската група е должна 
да го утврди капиталот потребен за покривање на опе-
ративниот ризик на индивидуална основа, согласно со 
глава XI од оваа одлука. 

Збирот на утврдениот капитал од став 1 од оваа 
точка за сите членки на групата го дава капиталот по-
требен за покривање на оперативниот ризик за банкар-
ската група.“ 

16. Во главата XI, којашто станува глава XII, точка-
та 124 којашто станува точка 136, бројката: „119“ се 
менува со бројката: „131“. 

17. Во главата XII, којашто станува глава XIII, во 
точките 126 и 127 коишто стануваат точки 138 и 139, 
бројката: „125“ се менува со бројката: „137“. 

18. Во главата XIII, којашто станува глава XIV, точ-
ката 130 којашто станува точка 142, став 2, зборовите: 
„и XI.3 (освен точката 120)“, се заменуваат со зборови-
те: „и XII.3 (освен точката 132)“. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 31.12.2011 година. 

По исклучок на став 1, точките 3, 4, 5, 6, 9 и 10 од 
оваа одлука ќе се применуваат со денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука.  

Банка којашто со денот на примената на оваа одлу-
ка планира да започне да го користи стандардизирани-
от пристап за утврдување на капиталот потребен за по-
кривање на оперативниот ризик, е должна да ја извести 
Народната банка за намерата за примена на стандарди-
зираниот пристап, најдоцна до 31.12.2010 година. На-
родната банка може да побара од банката којашто ја 
известила за намерата за користење на стандардизира-
ниот пристап, да достави документиран доказ за испол-
нувањето на потребните критериуми од точките 117-
120 од оваа одлука.  

 
 О. бр. 02-15/II-4/2009                       Гувернер  
26 февруари 2009 година             и Претседател 
              Скопје                на Советот на Народната банка 

на Република Македонија,  
                                         м-р Петар Гошев, с.р.   

597. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06) и член 68 став 1 и член 69 став 2 од Законот за 
банките („Службен весник на РМ“ бр. 67/2007), Сове-
тот на Народната банка на Република Македонија до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

КРЕДИТНИОТ РИЗИК 
 
I. Во Одлуката за управување со кредитниот ризик 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
17/2008) се вршат следните изменувања и дополнувања: 

1. Во глава II точка 5 став 1, зборовите: „која е 
предмет на класификација од страна на банката,“ се 
бришат. 

2. Во глава III точка 15 став 3, по зборовите: „ефе-
ктивна каматна стапка“, се додаваат запирка и зборот: 
„изразена“. 

3. Во глава III по точката 26, се додава нов дел III.3 
кој гласи:  

„III.3 Класификација на изложеноста на кредит-
ниот ризик и утврдување исправка на вредноста на 
поединечна основа за вложувања во хартии од 
вредност расположливи за продажба 

27. Банката не врши класификација на изложеноста 
на кредитниот ризик во категориите на ризик и не 
утврдува исправка на вредноста за вложувањата во 
хартии од вредност расположливи за продажба според 
начинот определен во деловите III.1 и III.2 од оваа Од-
лука. 

28. Во случаите кога банката ќе оцени дека, соглас-
но со точките 7 и 8 од оваа Одлука, вложувањето во 
хартии од вредност расположливи за продажба е оште-
тено, банката ќе утврди износ на исправка на вредноста 
кој е еднаков на негативната разлика помеѓу објектив-
ната вредност и амортизираната набавна вредност. 

Објективната вредност на вложувањето во хартии 
од вредност расположливи за продажба се определува 
според неговата тековна пазарна цена на активен пазар. 

Доколку должничката хартија од вредност не се тр-
гува на активен пазар, банката ќе ја утврди објективна-
та вредност преку дисконтирање на очекуваните идни 
парични текови од должничката хартија од вредност со 
употреба на тековната  пазарна цена на слични хартии 
од вредност издадени во иста валута и со ист или сли-
чен рок на достасување како валутата и рокот на доста-
сување на очекуваната наплата. 

Доколку сопственичката хартија од вредност не се 
тргува на активен пазар, банката ќе ја утврди објектив-
ната вредност преку дисконтирање на очекуваните ид-
ни парични текови со употреба на тековна пазарна 
стапка на поврат за вложувања во слични финансиски 
инструменти. 

29.  Банката сметководствено го евидентира утврде-
ниот износ на исправка на вредноста за вложувањата 
во хартии од вредност расположливи за продажба, на 
следниов начин:  
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- ќе ја прекнижи состојбата на соодветната сметка 
во рамки на ревалоризациските резерви од резервите и 
ќе ја евидентира во билансот на успех на соодветна 
сметка за исправка на вредноста на средствата распо-
ложливи за продажба; 

- ќе ја прекнижи состојбата од соодветната сметка 
за промени во објективната вредност на соодветната 
сметка за исправка на вредноста во рамки на сметките 
за вложувања во хартии од вредност расположливи за 
продажба; 

- ќе ги евидентира сите дополнителни износи на ис-
правка на вредноста во билансот на успех на соодветна 
сметка за исправка на вредноста на средствата распо-
ложливи за продажба и на соодветната сметка за ис-
правка на вредноста во рамки на сметките за вложува-
ња во хартии од вредност расположливи за продажба. 

30. За должничките хартии од вредност располож-
ливи за продажба за коишто банката во претходен пер-
иод утврдила дека се оштетени, во случај на пораст на 
објективната вредност, банката сметководствено ќе го 
евидентира износот на ослободена исправка на вредно-
ста во билансот на успех на соодветната сметка за ис-
правка на вредноста на средствата расположливи за 
продажба и на соодветната сметка за исправка на вред-
носта во рамки на сметките за вложувања во хартии од 
вредност расположливи за продажба.  

Кога износот на новата објективна вредност ќе го 
надмине износот на утврдената исправка на вредноста, 
банката ја евидентира разликата како зголемување на 
објективната вредност на соодветната сметка од рева-
лоризациските резерви и на соодветната сметка за про-
мени во објективната вредност во рамки на сметките за 
вложувања во хартии од вредност расположливи за 
продажба. 

Банката не смее да врши ослободување на испра-
вката на вредноста за вложувањата во сопственички 
хартии од вредност расположливи за продажба.  

31. На вложувањата во хартии од вредност распо-
ложливи за продажба соодветно се применуваат одред-
бите од точка 26 од оваа Одлука.“ 

4. Точките од 27 до 50 стануваат точки од 32 до 55. 
5. Во глава V точка 37, која станува точка 42, по 

потточката з) се додава нова потточка ѕ), која гласи:  
„ѕ) дефинирање на прифатливо ниво на извор на 

отплата во однос на изложеноста на кредитниот ризик 
кон физички лица и следење на структурата на вкупна-
та изложеност на банката кон физички лица според 
висината на изворот на отплата. При дефинирањето на 
прифатливото ниво на извор на отплата, банката ги има 
предвид релевантните индикатори за движењето на 
трошоците на живот“. 

6. Во глава V точка 37, која станува точка 42,  пот-
точките ѕ), и), ј), к), л), љ), м) и н) стануваат потточки 
и), ј), к), л), љ), м), н) и њ).  

7. Во глава VII точката 46, која станува точка 51, се 
менува и гласи: 

„51. За се што не е предвидено со оваа Одлука, 
соодветно ќе се применуваат одредбите на Одлуката за 
методологија за евидентирање и вреднување на сме-
тководствените ставки и за подготовка на финансиски-
те извештаи.  

За утврдување на сегашната вредност на билансни-
те и вонбилансните побарувања за кои во моментот на 
нивно настанување не постоела обврска за дисконтира-

ње на очекуваните идни парични текови, банката може 
да ги дисконтира очекуваните идни парични текови со 
примена на договорната каматна стапка. “ 

II. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, освен точката 5, која ќе почне да се при-
менува од 31.12.2009 година. 

 
   О.бр.02-15/II-5/2009                        Гувернер  
26 февруари 2009 година               и Претседател 

       Скопје                 на Советот на Народната банка 
                                  на Република Македонија, 

                  м-р Петар Гошев, с.р.    
______________ 

598. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 2 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕПОЗИТ КАЈ НАРОД-
НАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за задолжителен депозит кај Народ-

ната банка на Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 163/08), се вршат следните изменувања и 
дополнувања: 

a) Во точка 2 став 2 се менува и гласи: 
„Основа за пресметка претставува остварената со-

стојба на кредитите на  
населението на 31.12.2008 година. “ 
б) Во точка 2 став 3 се менува и гласи: 
„Во оваа Одлука, под кредити на население се по-

дразбираат вкупните краткорочни и долгорочни креди-
ти (денарски, девизни и денарски со валутна клаузула), 
одобрени на физички лица (резиденти и нерезиденти). 
Под кредити на физички лица не се подразбираат кре-
дити одобрени на самостојни вршители на дејност со 
личен труд. “ 

в) Во точка 2 по став 3 се додава нов став 4, кој гла-
си: 

„Банката известува за остварената состојба на кре-
дитите на населението според Извештајот за утврдува-
ње задолжителен депозит даден во прилог 1 на оваа 
Одлука.  

г) Прилогот 1 од Одлуката за задолжителен депозит 
кај Народната банка на Република Македонија се заме-
нува со нов прилог 1, кој е составен дел на оваа Одлу-
ка. 

д) Во точка 5 зборовите: „став 3“ се заменуваат со 
зборовите: „став 4“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 28.02.2009 година. 

 
  О. бр. 02-15/II-6/2009                       Гувернер 
26 февруари 2009 година              и Претседател 

         Скопје               на Советот на Народната банка 
на Република Македонија, 

                            м-р Петар Гошев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

599. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 02.03.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта 

можат да ги формираат цените на одделни нафтени дери-
вати така што највисоките производни цени да изнесуваат 
и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                 ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР – 95            до   18,100 
- ЕУРОСУПЕР – 98                до   19,221 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                              до   17,915 
   
б) Дизел гориво                                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                              до   19,032 
   
в) Масло за горење                                 ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                             до    18,877 
   
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М-2                                                          до    13,816 
 

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 - 95                                   до    51,50 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                   до    53,00 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                             до    54,50 
 
б) Дизел гориво                                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                              до    41,50 
   
в) Масло за горење                                 ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                              до    30,50 
   
г) Мазут                                                   ден/кг 
- М-2                                                           до   16,952 
 
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 потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

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

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 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-2 , 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 - 95                                   до    0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                   до    0,080 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                             до    0,150 
   
б) Дизел гориво                                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                             до    0,030 
   
в) Масло за горење                                 ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                             до    0,040 
   
г) Мазут                                                     ден/кг 
- М-2                                                           до    0,050 

 
Член 4 

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 - 95                                  до    21,764 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                  до    21,915 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                            до    24,421 
   
б) Дизел гориво                                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                            до    12,408 
   
в) Масло за горење                                  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                            до      3,230 
   
г) Мазут                                                    ден/кг 
- М-2                                                          до      0,100 
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Член 5 
 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 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 03.03.2009 година. 

 
Бр. 02-528/1   

2 март 2009 година                      Претседател,  
  Скопје                                Славе Ивановски, с.р. 

___________ 
600. 

Врз основа на член 41 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
27.02.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ, МЕНУВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И  

ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ  
НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

(1) Со овој Правилник се уредуваат поблиските ус-
лови, начин и постапка за издавање, менување, продол-
жување, суспендирање и одземање на лиценцата, 
формата и содржината на лиценцата и обрасците што 
се употребуваат во постапката за издавање, менување, 
продолжување, суспендирање и одземање на лиценца-
та, контролата на начинот на исполнување на 
обврските содржани во лиценцата и износот на трошо-
ците за постапката на издавање, менување, продолжу-
вање и одземање на лиценцата. 

 
Начела на постапката 

 
Член 2 

(1) Постапката за издавање, менување, продолжува-
ње, суспендирање и одземање на лиценци се засновува 
на начелата на: 

- јавност; 
- објективност; 
- недискриминаторност; 
- транспарентност; 
- ефикасност; и 
- економичност. 

Енергетски дејности кои што се вршат врз основа 
на лиценца 

 
Член 3 

(1) Во согласност со одредбите од овој Правилник 
се издаваат, менуваат, продолжуваат, суспендираат и 
одземаат лиценците за вршење на следните енергетски 
дејности: 

1. производство на електрична енергија; 
2. пренос на електрична енергија; 
3. управување со системот за дистрибуција на еле-

ктрична енергија и дистрибуција на електрична енергија; 
4. управување со електроенергетскиот систем; 
5. организирање и управување со пазарот на еле-

ктрична енергија; 
6. снабдување со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи на мало; 
7. пренос на природен гас;  
8. управување со системот за пренос на природен 

гас; 
9. дистрибуција на природен гас; 
10. управување со системот за дистрибуција на при-

роден гас; 
11. снабдување со природен гас на тарифни потро-

шувачи приклучени на системот за  пренос на приро-
ден гас; 

12. снабдување со природен гас на тарифни потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас; 

13. транспорт на нафта и нафтени деривати преку 
нафтоводи односно продуктоводи;  

14. преработка на нафта и производство на нафтени 
деривати; 

15. складирање на нафта и/или нафтени деривати и 
биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт, со биогорива; 

16. производство на биогориво; 
17. намешување на течни горива од фосилно потек-

ло што се користат за  транспорт со биогорива; 
18. производство на топлинска енергија; 
19. производство на геотермална енергија; 
20. дистрибуција на топлинска енергија;  
21. дистрибуција на геотермална енергија (топлин-

ска енергија добиена од геотермална вода); 
22. снабдување со топлинска енергија;  
23. снабдување со геотермална енергија (топлинска 

енергија добиена од геотермална вода); 
24. производство на енергија од обновливи енергет-

ски извори; 
25. транзит на електрична енергија, природен гас, 

нафта или нафтени деривати, и  
26. трговија со електрична енергија, природен гас, 

системски услуги за електрична енергија и природен 
гас и трговија со нафта и нафтени деривати и биогори-
ва и мешавина на течни горива од фосилно потекло 
што се користат за транспорт, со биогорива. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, на правно-
то лице на кое во согласност со закон му е издадена од-
лука за овластување за изградба на нов енергетски об-
јект за комбинирано производство на електрична и 
топлинска енергија, ќе му се издаде лиценца за вршење 
на енергетска дејност комбинирано производство на 
електрична и топлинска енергија. 

(3) Називите на енергетските дејности наведени во 
овој член го имаат значењето утврдено во Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08).  
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Обврска за поседување на лиценца 
 

Член 4 
(1) Секое правно лице кое врши енергетска дејност 

од член 3 на овој Правилник е должно да поседува ли-
ценца за вршење на соодветната енергетска дејност.  

(2) Правните лица кои што вршат две или повеќе 
различни енергетски дејности се должни да прибават 
лиценци за вршење на секоја енергетска дејност поо-
делно, доколку не е поинаку уредено со закон.  
 
Времетраење на лиценцата за вршење на енергет-

ските дејности 
 

Член 5 
(1) Времетраењето на лиценцата го определува Ре-

гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија (во понатамошниот текст: Регулаторна коми-
сија за енергетика) во согласност со роковите опреде-
лени со закон, а во зависност од видот на енергетската 
дејност, основните средства потребни за извршување 
на енергетската дејност, времетраењето на правото за 
користење на соодветниот енергетски ресурс, обврска-
та за обезбедување на јавна услуга, како и барањето на 
вршителот на енергетската дејност.   

(2) За енергетските дејности кои што се однесуваат 
за вршење на производство, пренос, дистрибуција на 
одделни видови енергија и енергенти како и управува-
ње со системи за пренос и дистрибуција на одделни ви-
дови енергија и енергенти, времетрањето на лиценцата 
може да биде до 35 години, додека за останатите енер-
гетски дејности времетраењето на лиценцата може да 
биде до 10 години.  

   
Издавање на лиценци во однос на подрачјето на  

вршење на енергетската дејност 
 

Член 6 
(1) Само на еден вршител може да му се издаде ли-

ценца за вршење на енергетска дејност на определено 
подрачје на територијата на Република Македонија, на 
подрачје или на дел од подрачјето на одделна општина 
или градот Скопје, за: 

- дистрибуција на природен гас; 
- управување со системот за дистрибуција на при-

роден гас; 
- снабдување со природен гас на тарифни потрошу-

вачи, приклучени на дистрибутивната мрежа; 
- дистрибуција на топлинска енергија;  
- дистрибуција на геотермална енергија (топлинска 

енергија добиена од геотермална вода);  
- снабдување со топлинска енергија; и 
- снабдување со геотермална енергија (топлинска 

енергија добиена од геотермална вода).  
 

Енергетски дејности за кои не е потребна лиценца 
 

Член 7 
(1) Лиценца не е потребна за вршење на следните 

енергетски дејности: 
- производство на електрична енергија исклучиво за 

сопствени потреби при што не се користи преносен 
или дистрибутивен систем за електрична енергија; 

- пренос и дистрибуција на електрична енергија 
преку директни водови; 

- производство на топлинска енергија односно гео-
термална енергија за сопствени потреби; 

- складирање на нафта и нафтени деривати за сопс-
твени потреби, кои не се наменети за натамошна про-
дажба;  

- трговија на мало со нафтени деривати, биогорива 
и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт со биогорива; 

- трговија на мало со течен нафтен гас во садови 
под притисок; и 

- транспорт на нафта и нафтени деривати, биогори-
ва и мешавина на течни горива од фосилно потекло 
што се користат за транспорт со биогорива, со авто или 
железнички цистерни и други превозни средства. 

 
II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
 

II.1 Поднесување на барање за добивање на инфор-
мации за условите, начинот, постапката и потреб-

ните документи за издавање на лиценца 
 

Информирање за условите, начинот, постапката 
и потребните документи за издавање на лиценца 

 
Член 8 

(1) Правните и физичките лица кои што се заинте-
ресирани за отпочнување на постапката за добивање на 
лиценца можат да се обратат до Регулаторната комиси-
ја за енергетика со барање за добивање на детални ин-
формации за условите, начинот, постапката и потреб-
ната документација за издавање на лиценци за вршење 
на енергетска дејност.    

(2) Барањето од став (1) на овој член може да се 
поднесе до Регулаторната комисија за енергетика во 
писмена форма (преку пошта или на архивата на Регу-
латорната комисија за енергетика) или да се достави во 
електронска форма (телефакс или електронска пошта 
на официјелната е-маил адреса за лиценци објавена на 
веб страната на Регулаторната комисија за енергетика), 
при што барањето доставено во електронска форма 
треба да се достави и во писмена форма.  

(3) Секое барање од став (1) на овој член доставено 
во писмена форма се заведува во архивата на Регула-
торната комисија за енергетика.  

(4) Со доставувањето на барањето од став (1) на 
овој член не отпочнува постапката за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност. 

 
Содржина на барањето за добивање на информации 
 

Член 9 
(1) Барањето од член 8, став (2) од овој Правилник 

треба особено да го содржи следното: 
- име на правното или физичкото лице и општи по-

датоци (адреса, телефон, е - пошта, факс, податоци за 
лицето за контакт, итн.); 

- име и презиме на одговорното лице во правното 
лице; 

- енергетската дејност која што се планира да се вр-
ши; и 

- краток опис за причините поради кои се бара из-
давање на лиценца. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
во рок од осум работни денови од денот на добивање 
на барањето од член 8 став (2) на овој Правилник, во 
писмена форма да му ги достави бараните информации 
на заинтересираното лице, при што во зависност од ви-
дот на енергетската дејност ќе му:  
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- укаже на условите, начинот и постапката за изда-
вање на лиценца како и на начинот на кој можат да ста-
нат достапни потребните формулари кои се приложу-
ваат кон барањето за издавање на лиценца,  

- достави листа со потребната документација која 
што треба да ја приложи кон барањето за издавање на 
лиценца за енергетската дејност која што се планира да 
се врши. 

 
II.2 Поднесување на барање за издавање на лиценца 

за вршење на енергетска дејност 
 

Барател на лиценца 
 

Член 10 
(1) Секое правно лице регистрирано во Централни-

от регистар на Република Македонија кое како приори-
тетна дејност врши енергетска дејност може да достави 
барање за добивање на лиценца за вршење на енергет-
ската дејност од член 3 од овој Правилник (во поната-
мошниот текст: барател). 

(2) Ако основачот на барателот е странско лице, во 
постапката за оценување на исполнувањето на услови-
те за добивање на лиценца  Регулаторната комисија за 
енергетика може:  

- да побара основачот да достави препорака од со-
одветното регулаторно тело или друг надлежен орган 
од земјата каде што е основан; и/или 

- непосредно да соработува со соодветното регула-
торно тело или друг надлежен орган од земјата каде 
што е основан основачот, односно од земјите каде што 
има добиено лиценца за вршење на соодветната енер-
гетска дејност. 

 
Поднесување на барање 

 
Член 11 

(1) Барањето за издавање на лиценца се поднесува 
до Регулаторната комисија за енергетика во три приме-
рока во писмена форма. Едниот примерок на докумен-
тацијата треба да биде оригинал или фотокопија на 
оригиналот заверена од нотар. Вториот и третиот при-
мерок на документацијата, кои што можат да бидат фо-
токопија на оригиналот или на фотокопијата заверена 
од нотар, треба да бидат заверени со потпис и печат од 
барателот.  

(2) Еден примерок од изјавата од член 13, став (1), 
алинеа 4 и пополнетиот образец од член 13, став (2), 
алинеја 1 од овој Правилник се доставуваат и во еле-
ктронска форма.  

(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да 
ги означи документите кои што се од доверлив кара-
ктер, во спротивно ќе се смета дека доставените доку-
менти во постапката за издавање на лиценца не се од 
доверлив карактер. 

 
Надоместок на трошоците за издавање на лиценца 

 
Член 12 

Кон барањето за издавање на лиценца од член 11 од 
овој Правилник, барателот задолжително треба да при-
ложи доказ дека на сметка на Регулаторната комисија 
за енергетика се уплатени неповратен паричен надоме-
сток за трошоците направени во постапката за издава-
ње на лиценца во нето износ од 500 Евра во денарска 
против вредност, по средниот курс на Народната банка 
на Република Македонија на денот на поднесувањето 
на барањето за издавање на лиценца. 

Содржина на барањето за издавање на лиценца 
 

Член 13 
(1) Барањето за издавање на лиценца се состои од: 
- Писмо за намера за стекнување на лиценца кое 

треба на јасен и недвосмислен начин да ги содржи на-
мерите за стекнување на лиценца и описот на енергет-
ската дејност за чие што вршење барателот бара да до-
бие лиценца; 

- Пополнет образец за издавање на лиценцата заве-
рен со потпис и печат на барателот (Образец БЛ, содр-
жан во Прилог 2 кој што е составен дел од овој Пра-
вилник);  

- Потребна документација во зависност од лиценца-
та која што се бара, во согласност со потребната доку-
ментација наведена во член 14, односно  член 15 од 
овој Правилник, како и посебната документација од 
Прилог 1 кој што е составен дел на овој Правилник, во 
зависност од видот на дејноста, доколку поинаку не е 
утврдено со овој Правилник; и 

- Изјава за веродостојноста на барањето и дадените 
податоци, потпишана од лицето овластено за застапу-
вање на барателот запишано во Централниот регистар 
на Република Македонија, од Прилог 3 кој што е соста-
вен дел на овој Правилник. 

 
Потребна документација 

 
Член 14 

(1) Барателот е должен кон барањето за издавање на 
лиценца да ги достави следните документи: 

1. решение за упис во Централниот регистар на Ре-
публика Македонија;  

2. основачки акт и/или статут на барателот; 
3. изјава за сопственичката структура на капиталот 

на друштвото;  
4. доказ за правото на сопственост или правото на 

користење врз основните средства со кои ја врши деј-
носта, при што времетраењето на правото на користе-
ње да не биде пократок од шест месеци од денот на 
поднесување на барањето за издавање на лиценца;  

5. податоци и детален опис за учество на барателот 
во други трговски друштва и учество на другите тргов-
ски друштва во друштвото на барателот; 

6. потврда за бонитет на барателот издадена од 
страна на Централниот регистар на Република Македо-
нија; 

7. договор за концесија ако дејноста се врши со ко-
ристење на природно богатство или договор за конце-
сија за јавна услуга, односно доказ за правото за кори-
стење на природното богатство во согласнот со закон; 

8. уверение од Управата за јавни приходи за плате-
ни даноци и други јавни давачки пропишани со закон; 

9. финансиски извештаи изготвени согласно Меѓу-
народните сметководствени стандарди за последните 
три години, со извештаи од овластен ревизор за извр-
шената ревизија ако обврската за ревизија е утврдена 
со закон, а за ново формирано претпријатие доказ за 
извори на финансиски средства потребни за вршење на 
дејноста; 

10. потврда дека не е отворена постапка за стечај 
или ликвидација; 

11. изјава дека барателот во своите интерни пресме-
тки ќе води одвоена евиденција за секоја од дејностите 
што ги врши и дека ќе изготвува финансиски извештаи 
кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, 
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капиталот, приходите и расходите со резултатите од 
работењето, како и паричните текови на претпријатие-
то, во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието, како и консолидирани финансиски изве-
штаи; 

12. ако барателот во вршењето на енергетската деј-
ност има обврска за обезбедување на јавна услуга 
и/или дејноста ја врши во или преку сложени енергет-
ски објекти, организациона структура на барателот и 
податоци со број на извршители во пооделни сектори, 
како и податоци за бројот, образованието и стручната 
оспособеност на лицата кои што раководат со енергет-
скиот објект и непосредно ракуваат со енергетските 
уреди и постројки со кои се врши дејноста; 

13. потврда дека против барателот, како и лицето 
овластено за застапување на барателот запишано во 
Централниот регистар на Република Македонија, со 
правосилна пресуда:  

а) за сторен прекршок не е изречена мерка за без-
бедност, забрана за вршење на определелна дејност 
или забрана за вршење професија, дејност или долж-
ност; и 

б) не е осуден за сторено кривично дело.  
14. решенија за исполнување на пропишаните усло-

ви за вршење на дејноста (заштита на животна средина, 
заштита од пожари, заштита при работа, санитарна и 
здравствена заштита, и др.) издадени од надлежните 
органи на управата, во постапка утврдена со закон и 
друг пропис; 

15. одобрение за градење, записник за извршен тех-
нички преглед и решение за употреба на објектот;  

16. решенија, односно записници од последните из-
вршени инспекциски надзори од страна на надлежните 
инспекциски органи; 

17. ако барателот во вршењето на енергетската деј-
ност има обврска за обезбедување на јавна услуга 
и/или дејноста ја врши во или преку сложени енергет-
ски објекти опис на подрачјето каде што ќе се врши 
дејноста со вклучени релјефни, демографски, економ-
ски, инфраструктурни и други показатели, вклучувајќи 
задолжително географски односно топографски карти 
и копие од катастарскиот план;  

18. изјава за временскиот период за кој се бара из-
давањето на лиценцата; и 

19. доказ дека е платен надоместокот од член 12 од 
овој Правилник. 

 
Посебни случаи на издавање на лиценца 

 
Член 15 

(1) Во случаите кога барањето за издавање на ли-
ценца се доставува во согласност со член 39 од Законот 
за енергетика, барателот е должен кон барањето да ја 
достави Одлуката за овластување за изградба на нов 
енергетски објект издадена во согласност со Законот за 
енергетика и соодветното Одобрение за градење на 
енергетскиот објект, како и потребните документи од 
точките: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18 и 19 на членот 14 
од овој Правилник. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член барателот 
не е должен кон барањето за издавање на лиценца да ја 
достави Одлуката за овластување за изградба на нов 
енергетски објект издадена во согласност со Законот за 
енергетика ако: 

- за вршењето на енергетската дејност производство 
на електрична енергија обезбедил право на концесија 
за користење на природно добро. Во овој случај бара-
телот е должен да гo достави концесискиот договор; 
или  

- производството на електрична енергија се врши 
од обновливи извори на енергија чие што користење не 
се врши врз основа на концесија, а во согласност со За-
конот за енергетика за нивната изградба не е потребна 
Одлука за овластување за изградба на нов енергетски 
објект.  

(3) Кон барањето за издавање на лиценца од став 
(1) на овој член не се доставува другата потребна доку-
ментација и податоци од Прилогот 1 кој е составен дел 
на овој Правилник. 

 
Постапување и одлучување по барањето 

 
Член 16 

(1) Постапката за издавање на лиценца отпочнува со 
денот на приемот на барањето за издавање на лиценца 
во архивата на Регулаторната комисија за енергетика. 

(2) Поднесеното барањето за издавање на лиценца 
задолжително се заведува во Деловодникот на Регула-
торната комисија за енергетика и се составува запис-
ник за примена документација, со потпис и печат од 
Регулаторната комисија за енергетика и од барателот. 

(3) Во постапката за издавање на лиценца Регула-
торната комисија за енергетика може, по потреба, да 
ангажира стручни организации, институции и истакна-
ти експерти, за што донесува соодветен заклучок кој 
што се доставува до барателот.  

(4) Во постапката за издавање на лиценца, Регула-
торната комисија за енергетика, како и лицата кои што 
се ангажирани согласно став (3) од овој член и за кое 
што имаат добиено посебно овластување од Регулатор-
ната комисија, имаат право да вршат увид на лице ме-
сто заради утврдување на фактичката состојба и про-
верка на веродостојноста на документацијата која била 
поднесена од страна на барателот, како и на друга до-
кументација потребна за издавање на лиценцата. 

 
Разгледување на барањето од формален аспект 

 
Член 17 

(1) По добивањето на барањето, Регулаторната ко-
мисија за енергетика утврдува дали е доставена по-
требната документација за издавање на лиценца како и 
тоа дали документацијата е доставена на пропишан на-
чин и форма. 

(2) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
во рок од осум дена од денот на приемот на барањето 
да донесе заклучок за тоа дали се исполнети условите 
од став (1) на овој член.  

(3) Еден примерок од заклучокот од став (2) од овој 
член, Регулаторната комисија за енергетика доставува 
до барателот.  

 
Постапување со формалните недостатоци на барањето 

 
Член 18 

(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика утвр-
ди дека барањето има формални недостатоци односно 
не е доставена потребната документација наведена во 
член 14, односно  член 15 од овој Правилник, како и 
посебната документација од Прилог 1 кој што е соста-
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вен дел на овој Правилник, и/или документите не се 
доставени на начин пропишан со овој Правилник, ќе 
донесе заклучок со кој се утврдува дека барањето е не-
целосно. 

(2) Во заклучокот од став (1) на овој член, Регула-
торната комисија за енергетика ќе му укаже на барате-
лот за формалните недостатоци и ќе му определи рок 
во кој треба да се отстранат утврдените недостатоци во 
барањето.  

(3) Рокот од став (2) на овој член не може да биде 
подолг од 15 дена од денот на доставување на заклучо-
кот. 

(4) Ако барателот не ги отстрани недостатоците во 
рокот определен во заклучокот од став (2) на овој член 
Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе реше-
ние за отфрлање на барањето како нецелосно.   

 
Постапување со уредно барање 

 
Член 19 

(1) Ако Регулаторната комисија за енергетика утвр-
ди дека барањето нема формални недостатоци, ќе доне-
се заклучок за уредност на барањето и за отпочнување 
на постапка за јавна расправа по барањето во соглас-
ност со одредбите од овој Правилник.  

(2) Со заклучокот од став (1) на овој член Регула-
торната комисија за енергетика ќе го задолжи барате-
лот во рок од три работни дена:  

- да го подготви Известувањето за барањето кое 
што треба да биде објавено; и 

- да го достави Известувањето за барањето до Регу-
латорната комисија за енергетика заради одобрување.  

 
Обврска за барателот да го објави Известувањето за 

барањето 
 

Член 20 
(1) Барателот е должен во рок од пет дена од денот 

на добивањето на одобрувањето од член 19, став (2), 
алинеа 2 од овој Правилник да го објави Известување-
то за барањето.  

(2) Известувањето за барањето се објавува на веб 
страната на Регулаторната комисија за енергетика, а 
барателот го објавува известувањето за барањето на 
свој трошок во најмалку два дневни весници од кои 
најмалку во еден од весниците што се издаваат на ма-
кедонски јазик и во весниците што се издаваат на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот ја-
зик.    

 
Содржина на Известувањето за барањето 

 
Член 21 

(1) Известувањето од член 20, став (2) од овој Пра-
вилник треба да содржи особено: 

- име односно назив на барателот; 
- вид на енергетска дејност; 
- подрачје каде ќе се врши дејноста; 
- опис на начинот, објектите и средствата за врше-

ње на дејноста; 
- времетраење на лиценцата;  
- начин и краен рок за доставување на предлози, 

мислења и сугестии во врска со барањето за издавање  
на лиценца, кој не може да биде пократок од 10 дена од 

денот на последното објавување на известувањето за 
барањето во дневниот печат; и 

- адреса на Регулаторната комисија за енергетика. 
 

Известување за објавување на барањето 
 

Член 22 
(1) Барателот е должен да достави доказ до Регула-

торната комисија за енергетика дека Известувањето за 
барањето е  објавено во дневниот печат, во согласност 
со одредбите од член 20 и член 21 од овој Правилник.  

(2) Доколку барателот не го објави Известувањето 
за барањето во рок од пет дена од денот на доставува-
њето на одобрувањето од член 19, став (2), алинеа 2 од 
овој Правилник, ќе се смета дека барателот се откажал 
од барањето и барањето нема да произведува никакво 
правно дејство. 

 
Обезбедување на достапност на барањето 

 
Член 23 

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
во рокот определен согласно член 21 од овој Правил-
ник да обезбеди достапност на барањето и придружна-
та документација во просториите на Регулаторната ко-
мисија за енергетика заради јавен увид на документите, 
освен во документацијата која што согласно член 11, 
став (3) на овој Правилник е определена како докумен-
тација од доверлив карактер.   

 
Информирање и изјаснување на барателот во врска 

со добиените мислења 
 

Член 24 
(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

во рок од три дена по истекот на рокот за прибирање 
на предлозите, мислењата и сугестиите од член 21 од 
овој Правилник, да му достави на барателот копии од 
сите добиени предлози, мислења и сугестии во врска со 
објавеното барање. 

(2) Барателот може во рок од 10 дена до Регулатор-
ната комисија за енергетика во писмена форма да ги 
достави своите ставови по добиените предлози, мисле-
ња и сугестии во врска со објавеното барање. 

 
Подготвителна седница за разгледување  

на барањето 
 

Член 25 
(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

во врска со поднесеното барање за издавање на лицен-
ца да закаже подготвителна седница која треба да се 
одржи во рок кој не може да биде подолг од 40 дена од 
денот на отпочнувањето на постапката.  

(2) Поканата за учество на подговителната седница 
заедно со копиите од документите наведени во член 24, 
став (1) и ставовите на барателот од член 24, став (2) од 
овој Правилник и предлогот на одлуката, се доставува 
најдоцна седум дена пред одржувањето на седницата.  

(3) За присуство и учество во расправата на подго-
твителната седница Регулаторната комисија за енерге-
тика го поканува барателот, како и овластени претстав-
ници на заинтересираните претпријатија, институции и 
организации.  
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Одбивање на барањето 
 

Член 26 
(1) Доколку од доставената документација, како и 

заклучоците од расправата на подготвителната седни-
ца, се утврди дека не се исполнети условите за издава-
ње на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика 
во рок од 20 дена од денот на завршувањето на подго-
твителната седница ќе одржи редовна седница на која 
ќе донесе одлука за одбивање на барањето за издавање 
на лиценца. 

(2) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната 
комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
Одлука за усвојување на барањето 

 
Член 27 

(1) Доколку од доставената документација, како и 
заклучоците од расправата на подготвителната седни-
ца, се утврди дека се исполнети условите за издавање 
на лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика во 
рок кој не може да биде подолг од 20 дена од денот на 
завршувањето на подготвителната седница, ќе одржи 
редовна седница на која ќе донесе одлука за издавање 
на лиценца.  

(2) Одлуката од став (1) од овој член содржи пода-
тоци за носителот на лиценцата, дејноста за чие што 
вршење се издава лиценцата, територијата односно по-
драчјето каде што ќе се врши дејноста, рокот на важе-
њето на лиценцата како и образложение на причините 
поради кои се издава лиценцата.  

(3) Составен дел на одлуката од став (1) од овој 
член е лиценцата со содржина определена согласно 
член 30 на овој Правилник. 

(4) Содржината на лиценцата определена согласно 
член 30 од овој Правилник не е составен дел на одлука-
та од став (1) на овој член донесена по барање за изда-
вање на лиценца доставено во согласност со член 15 од 
овој Правилник.  

(5) По доставување на добиеното Одобрение за 
употреба на објектот усогласено со Одлуката за овла-
стување за изградба на  енергетскиот објект и остана-
тите документи кои што треба да се достават согласно 
член 15 од овој Правилник, Регулаторната комисија за 
енергетика ќе ја утврди содржината на лиценцата како 
прилог кон одлуката донесена по барање за издавање 
на лиценца доставено во согласност со член 39 од Зако-
нот за енергетика.  

(6) Одлуката донесена по барање за издавање на ли-
ценца доставено во согласност со член 39 од Законот за 
енергетика ќе влезе во сила по објавувањето на прило-
гот од став (5) на овој член во „Службен весник на Ре-
публика Македонија. 

(7) Одлуката од став (1) од овој член Регулаторната 
комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

(8) На барателот задолжително му се издава увере-
ние за издадената лиценца во форма и содржина опре-
делена согласно член 31 од овој Правилник. 

 
Продолжување на роковите во постапката 

 
Член 28 

(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
да го извести барателот за продолжување на рокот за 
превземање на одделни дејствија во постапката, при 
што ги наведува причините за продолжување на рокот 
како и времетраењето на продолжувањето. 

(2) На барање на барателот, Регулаторната комисија 
за енергетика со заклучок ќе го продолжи рокот за 
превземање на одделни дејствија во постапката од 
страна на барателот и ќе го определи времетраењето на 
продолжувањето кое, имајќи ги во предвид причините 
заради кои се бара продолжување на роковите, не може 
да биде подолго од десет дена. 

(3) Барањето од став (2) од овој член се доставува 
во писмена форма најдоцна три дена пред истекот на 
рокот кој што со овој Правилник е предвиден за прев-
земање на дејствието за чие што извршување се бара 
продолжувањето. 

(4) Ако барателот не ги преземе дејствијата во по-
стапката во рокот определен согласно став (2) од овој 
член, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 
решение за престанување на постапката за издавање на 
лиценци. 

(5) Ако по донесувањето на решението од став (3) 
на овој член барателот има намера да продолжи со по-
стапката за издавање на лиценца, должен е да поднесе 
ново барање за издавање на лиценца. 

 
Примена на Деловникот за работа на Регулаторната 

комисија 
 

Член 29 
(1) Одредбите од Деловникот за работа на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година,  соодветно се 
применуваат на организирањето и одржувањето на 
подготвителната седница и редовната седница на Регу-
латорната комисија за енергетика. 

 
III. СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Содржина на лиценцата 

 
Член 30 

(1) Содржината на лиценцата ја утврдува Регула-
торната комисија за енергетика во зависност од видот 
на енергетската дејност, која покрај податоците од 
член 31 од овој Правилник, содржи одредби особено 
за: 

1. вид и обем на енергетската  дејност која што ќе 
се врши; 

2. објектот и/или објектите каде ќе се врши дејноста 
со  технички карактеристики на објектите, постројките, 
опремата и инасталациите;   

3. подрачје на кое ќе се врши дејноста (населено 
место, општина, местоположба на објектот); 

4. обврска за одвоена сметководствена евиденција; 
5. обврска за доставување на извештаи за финанси-

ското и деловното работење; 
6. обврска за почитување на техничките правила, 

нормативи и стандарди  за работа на енергетските обје-
кти и опрема; 

7. задолжително осигурување на објектите и опре-
мата за вршење на енергетска дејност од јавен интерес; 

8. заштита на  работниците; 
9. обука и стручно усовршување на работниците; 
10. обврски за заштита на животната средина, жи-

вотот и здравјето на луѓето; 
11. обврска за вршење на мониторинг на сопствено-

то работење од страна на носителот на лиценцата; 
12. обврска за обезбедување на сигурно, континуи-

рано и квалитетно снабдување со енергија; 
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13. обврска за обезбедување на јавни услуги; 
14. обврска за обезбедување на недискриминторен 

и транспарентен пристап на трети страни; 
15. обезбедување на енергетска ефикасност; 
16. обезбедување на вршење на дејноста во посебни 

услови (виша сила, промена на условите на светскиот 
пазар, воена и вонредна состојба); 

17. изготвување и објавување на годишна програма 
за ремонт, која што предвидува распоред на исклучува-
ње на производството, преносот, дистрибуцијата и 
снабдувањето со енергија (во зависност од дејноста ко-
ја што се врши); 

18. обврска за изготвување на бизнис план, перио-
дот за кој се однесува, како и роковите во кој се доста-
вува;  

19. изготвување на план за заштита од хаварии и 
мерки за ублажување и отстранување на последиците 
од хавариите; 

20. обврска за склучување на соодветни договори 
заради вршење на дејноста; 

21. мерење на произведена и испорачана количина 
на енергија, заштита и контрола на мерните инстру-
менти; 

22. мерки за заштита од неовластено превземање на 
енергија; 

23. приклучување и исклучување на енергетскиот 
систем; 

24. начин и постапка за информирање на потрошу-
вачите; 

25. услови за менување, продолжување, суспенди-
рање и одземање на лиценцата; и 

26. други услови во зависност од видот на енергет-
ската дејност за која се издава лиценцата. 

 
Уверение за издадената лиценца 

 
Член 31 

(1) На носителот на лиценцата му се издава увере-
ние за издадена лиценца кое особено содржи: 

- Името на Регулаторната комисија за енергетика со 
грбот на Република Македонија и логото на Регулатор-
ната комисија за енергетика;  

- Бројот на одлуката на Регулаторната комисија за 
енергетика, 

- Името и седиштето на носителот на лиценцата; 
- Енергетската дејност која ќе се врши;  
- Датум кога е издадена и датум до кога важи ли-

ценцата; 
- Евидентен број на издадената  лиценца;  
- Матичен број на носителот на лиценцата;  
- Даночен број на носителот на лиценцата; и 
- Печат на Регулаторната комисија за енергетика и 

потпис на овластеното лице. 
(2) На носителот на лиценцата издадена во соглас-

ност со член 39 од Законот за енергетика, уверението 
за лиценца од ставот (1) на овој член ќе му биде изда-
дено по влегувањето во сила на одлуката, во соглас-
ност со ставот (6) на членот 27 од овој Правилник. 

 
IV. СЛЕДЕЊЕ НА ИСПОЛНУВАЊЕТО НА  

ОБВРСКИТЕ ОД ЛИЦЕНЦАТА 
 

Начин на следење на исполнувањето на обврските 
од лиценцата 

 
Член 32 

(1) Регулаторната комисија за енергетика го врши 
следењето на исполнување на обврските од лиценцата 
преку редовни и вонредни извештаи за работењето кои 

што е должен да ги доставува носителот на лиценцата, 
прегледи и контроли преку непосреден увид во работе-
њето на носителот на лиценцата кој што се врши по 
службена должност или врз основа на добиена пријава 
и/или информација од страна на други државни органи, 
организации, институции, правни и физички лица, како 
и од средствата за јавно информирање. 

(2) Носителот на лиценцата е должен на барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да овозможи не-
пречено вршење на работите неопходни за следење на 
исполнување на обврските од лиценцата и на нејзино 
барање да и ја достави целокупната потребна докумен-
тација на начин, во обем и форма утврдена од Регула-
торната комисија за енергетика. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
да води евиденција за примените извештаи од став (1) 
на овој член и за прегледите и контролите извршени 
врз работата на  носителот на лиценцата. 

 
Обврска за доставување на годишен извештај  

за работењето 
 

Член 33 
(1) Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува годишен извештај за рабо-
тењето во претходната година, како и други извештаи 
во периоди и на начин, во обем и форма утврдени во 
лиценцата.  

(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член со-
држи податоци особено за:  

1. опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за 
промените во главнината, извештај за паричните теко-
ви, применетите сметководствени политики и други 
објаснувачки белешки подготвени во согласност со ме-
ѓународните сметководствени стандарди;  

3. тековна состојба на правното лице од единстве-
ниот трговски регистар и регистарот на други правни 
лица во Централниот регистар на Република Македо-
нија не постара од 3 месеци; 

4. спроведувањето на обврската за поседување на 
раздвоени сметки; 

5. превземени мерки за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- извршување на мониторинг на работењето; 
- обезбедување на сигурно, континуирано и квали-

тетно вршење на дејноста; 
- остварување на  обврската за обезбедување на јав-

ни услуги; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

6. извршување на годишната програма за ремонти; 
7. состојба со кадровска екипираност;  
8. реализирање на планот за работа кој што се одне-

сува на соодветната година; 
9. исполнување на обврските по регулираните дого-

вори; 
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10. реализација на обврската за информирање на 
потрошувачите; и 

11. други податоци утврдени во лиценцата во завис-
ност од видот на дејноста. 

 
Обврска за известување на Регулаторната комисија 

за енергетика за предвидени промени 
 

Член 34 
(1) Носителот на лиценца е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за предвидените 
статусни промени во друштвото согласно Законот за 
трговските друштва, како и промени во сопственичката 
структура и техничко-технолошкото работење, најдоц-
на три месеци пред нивното настанување.  

(2) По извршување на уписот на настанатата ста-
тусна промена во Централниот регистар на Република 
Македонија, односно по извршената промена на тех-
ничко-технолошкото работење, носителот на лиценца-
та е должен во рок од осум дена во писмена форма да 
ја извести Регулаторната комисија за енергетика и да 
приложи доказ за настанатите промени.  

  
Вршење на непосреден увид во работењето на  

носителот на лиценцата 
 

Член 35 
(1) Заради остварување на следењето на исполнува-

њето на обврските од лиценцата, Регулаторната коми-
сија за енергетика може во секое време, со претходна 
најава да врши непосреден увид во вршењето на  дејно-
ста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната 
документација на носителот на лиценцата, објектите, 
деловните простории, простори, инсталациите, како и 
на средствата и опремата потребни за вршење на дејно-
ста. 

(2) Увидот од став (1) од овој член може да го вр-
шат овластени лица вработени во Регулаторната коми-
сија за енергетика, како и други стручни правни или 
физички лица врз основа на посебно овластување изда-
дено од страна на Регулаторната комисија за енергети-
ка. 

(3) Од извршениот увид од став (1) од овој член се 
составува извештај кој што се доставува и до носите-
лот на лиценцата. 

(4) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
на својата веб страна да ги објавува извештаите за из-
вршените увиди во работењето на носителите на ли-
ценците.  

(5) По исклучок од став (4) на овој член, по барање 
на носителот на лиценцата, Регулаторната комисија за 
енергетика со решение ќе определи одделни податоци, 
до кои е дојдено при увидот или што и биле доставени 
од страна на носителот на лиценцата да ги чува како 
службена тајна.   

 
Донесување на решениja за отстранување на 

недостатоците во работењето 
 

Член 36 
(1) Ако врз основа на извештајот од став (3) на член 

35 од овој Правилник се утврди дека носителот на ли-
ценцата не се придржува кон условите определени во 
лиценцата, Регулаторната комисија за енергетика со 
решение ќе определи рок во кој утврдените недостато-
ци треба да се отстранат.  

(2) Ако носителот на лиценцата не ги отстрани 
утврдените недостатоци во рокот определен во реше-
нието од став (1) на овој член, Регулаторната комисија 
за енергетика ќе ги извести надлежните органи нa др-
жавнaта управа и надлежните инспекторати за наодите 
во извештајот кои се однесуваат на работењето на но-
сителот на лиценцата заради покренување на постапка 
за инспекциски надзор. 

 
Предлог за покренување на прекршочна  

или кривична постапка 
 

Член 37 
(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе подне-

се предлог за покренување на прекршочна постапка од-
носно пријава за покренување на кривична постапка, 
ако носителот на лиценцата сторил повреда на закон 
или друг пропис за кои е предвидена прекршочна или 
кривична одговорност.  

 
V. ПОСТАПКА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Услови за менување на лиценцата 

 
Член 38 

(1) Лиценцата може да се менува по барање од но-
сителот на лиценцата или по службена должност од 
страна на Регулаторната комисија за енергетика.  

(2) Регулаторната комисија за енергетика може да 
покрене постапка за менување на лиценцата за вршење 
на енергетска дејност по службена должност доколку 
се појават значителни промени во условите за вршење 
на енергетската дејност. 

(3) Како значителни промени во смисла на став (2) 
од овој член особено се сметаат промена на законите и 
другите прописи во Република Македонија, како и об-
врски коишто Република Македонија ги превзела врз 
основа на ратификувани меѓународни договори.  

(4) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 
заклучок за отпочнување на постапка за менување на 
лиценцата за вршење на енергетска дејност во случаите 
од став (1) на овој член и ќе го достави до носителот на 
лиценцата. 

(5) Во заклучокот од став (4) на овој член Регулатор-
ната комисија за енергетика ќе ги определи одредбите 
од овој Правилник коишто ќе се применуваат во постап-
ката за менување на лиценцата, во зависност од каракте-
рот, обемот и последиците од менувањето на лиценцата, 
потребната документација која што носителот на лицен-
цата треба да ја достави, како и роковите во кои што ќе 
се превземаат одделните дејствија во постапката. 

(6) Во постапката за менување на лиценцата носи-
телот на лиценцата задолжително треба да приложи до-
каз дека на сметка на Регулаторната комисија за енер-
гетика уплатил неповратен паричен надоместок за тро-
шоците направени во постапката за менување на ли-
ценцата во нето износ од 500 Евра во денарска против 
вредност, по средниот курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија на денот на поднесувањето на ба-
рањето за менување на лиценцата. 

 
Постапка за менување на лиценцата 

 
Член 39 

(1) Носителот на лиценцата е должен да поднесе ба-
рање за менување на лиценцата во случај на настанати-
те промени од член 34 на овој Правилник. Барањето за 
менување на лиценцата треба да содржи:  
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- евидентен број на постоечката лиценца; 
- изјава со која се образложува потребата од мену-

вање на лиценцата како и начинот на вршење на енер-
гетската дејност во услови на променета лиценца, а по 
потреба и други податоци во врска со менувањето на 
лиценцата; 

- изјава дека промената на лиценцата нема да пре-
дизвика намалување на обемот и квалитетот на јавната 
услуга. 

(2) На постапката за менување на лиценцата соод-
ветно се применуваат одредбите од став (4), став (5) и 
став (6) од член 38 на овој Правилник. 

(4) До правосилноста на одлуката на Регулаторната 
комисија за енергетика за менување на лиценцата, но-
сителот на лиценцата ќе ги извршува своите права и 
обврски во согласност со важечката лиценца. 

(5) Рокот на важењето на постојната лиценца не се 
менува со донесувањето на одлуката за менување на 
лиценцата согласно одредбите на овој Правилник. 

 
VI. ПОСТАПКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 

 
Продолжување на лиценцата на барање  

на носителот 
 

Член 40 
(1) Ако  носителот на лиценцата има намера да про-

должи со вршење на истата енергетска дејност должен 
е во период од една година но не подоцна од 60 дена 
пред истекот на важењето на издадената лиценца да от-
почне постапка пред Регулаторната комисија за енерге-
тика за продолжување на постоечката лиценца.  

(2) Доколку носителот на лиценцата не поднесе ба-
рање за продолжување на лиценцата во рокот од став 
(1) од овој член се смета дека носителот нема интерес 
за отпочнување на постапката за продолжување на ли-
ценцата. 

(3) По исклучок од став (1) на овој член, носителот 
на лиценца кој што согласно Законот за енергетика вр-
ши дејности од јавен интерес е должен една година 
пред истекот на времетраењето на издадената лиценца 
да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за 
намерите во врска со продолжувањето на лиценцата.  

(4) Во случај кога носителот на лиценцата не ја из-
вестил Регулаторната комисија за енергетика за наме-
рите за продолжување на лиценцата согласно став (3) 
од овој член, Регулаторната комисија за енергетика мо-
же да ја продолжи лиценцата за период не подолг од 
една година, поради исполнување на обврската за обез-
бедување на јавна услуга. 

 
Поднесување на барање за продолжување  

на лиценцата 
 

Член 41 
(1) Барањето за продолжување на лиценца се доста-

вува во писмена форма потпишана од лицето овласте-
но за застапување на носителот на лиценцата, архиви-
рано и заверено со печат. 

(2) Кон барањето за продолжување на лиценца од 
став (1) од овој член, носителот на лиценцата, задолжи-
телно треба да приложи доказ дека на сметка на Регу-
латорната комисија за енергетика уплатил неповратен 
паричен надоместок за трошоците направени во по-
стапката за продолжување на лиценцата во нето износ 

од 500 Евра во денарска против вредност, по средниот 
курс на Народната банка на Република Македонија на 
денот на поднесувањето на барањето за продолжување 
на лиценцата. 

(3) Во постапката за продолжување на лиценцата 
Регулаторната комисија за енергетика може да побара 
од носителот на лиценцата да достави дополнителни 
податоци потребни за донесување на одлуката за про-
должување на лиценцата. 

(4) Во постапката за продолжување на лиценца со-
одветно се применуваат одредбите од член 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 од овој Правилник.  

 
VII. ПОСТАПКА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ, СУСПЕНЗИЈА 

И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА 
 

Престанување на лиценцата 
 

Член 42 
(1) Лиценцата за вршење на енергетска дејност пре-

станува да важи во следните случаи: 
- по истек на рокот на важење на лиценцата; 
- по барање на носителот на лиценцата; и 
- со одземање на лиценцата од страна на Регулатор-

ната комисија за енергетика. 
 

Постапка за престанување на лиценцата по истекот 
на рокот на важење на лиценцата 

 
Член 43 

(1) Доколку носителот на лиценцата не поднесе ба-
рање за продолжување на лиценцата во рокот од став 
(1) од член 40 од овој Правилник, лиценцата престану-
ва да важи првиот нареден ден од датумот наведен во 
лиценцата како датум до кога важи лиценцата.   

(2) По исклучок од став (1) на овој член за постап-
ката за престанување на важење на лиценцата за енер-
гетски дејности во кои што согласно Законот за енерге-
тика постои обврска за јавна услуга соодветно се при-
менуваат одредбите од став (3) и став (4) од член 40 на 
овој Правилник. 

 
Постапка за престанување на лиценцата по барање 

на носителот на лиценцата 
 

Член 44 
(1) Носителот на лиценцата може со писмено бара-

ње да побара од Регулаторната комисија за енергетика 
да донесе одлука за престанување на лиценцата.  

(2) Носителот на лиценцата е должен барањето од 
став (1) на овој член да го поднесе најмалку 60 дена 
пред денот од кој се бара престанување на лиценцата.  

(3) Носителот на лиценцата е должен во барањето 
од став (1) на овој член да ги наведе причините поради 
кои се бара престанувањето на лиценцата.  

(4) По исклучок од став (2) на овој член, доколку 
носителот на лиценцата врши енергетска дејност во ко-
ја што согласно Законот за енергетика постои обврска 
за јавна услуга, должен е барањето од став (1) на овој 
член, да го поднесе најмалку една година пред денот од 
кој се бара престанување на лиценцата. 

(5) Одлуката за престанување на лиценцата Регула-
торната комисија за енергетика ја објавува во „Служ-
бен весник на Република Македонија“.  
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Постапка за суспендирање на лиценцата 
 

Член 45 
(1) Лиценцата може да се суспендира ако со реше-

ние од надлежен инспекциски или друг државен орган 
на носителот на лиценцата му е изречена мерка забрана 
за вршење на енергетска дејност за определен период. 

(2) Суспендирањето на лиценцата е за период за кој 
е изречена мерка забрана за вршење на енергетска 
дејност. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика ќе ја до-
несе Одлуката за суспендирање на лиценцата во рок од 
15 дена од денот на приемот на правосилната пресуда 
со која на носителот на лиценцата му се изрекува мер-
ка привремена забрана на вршење на дејност. 

(4) Одлуката од став (3) на овој член Регулаторната 
комисија за енергетика ја објавува во „Службен весник 
на Република Македонија“.  

 
Постапка за одземање на лиценцата 

 
Член 46 

(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпоч-
не постапка за одземање на лиценцата ако носителот на 
лиценцата: 

- не започне со вршење на енергетска дејност, во 
која што согласно Законот за енергетика постои обвр-
ска за јавна услуга, за која е издадена лиценцата, во рок 
определен со лиценцата; 

- не ја врши дејноста за која е издадена лиценцата 
на начин и под услови пропишани со Законот за енер-
гетика и други прописи и на начин и под услови  опре-
делени со лиценцата; 

- престанал да ги исполнува условите за вршење на 
енергетската дејност за која е издадена лиценцата; и 

- во определен рок не постапи по барањето на 
надлежните органи за отстранување на недостатоците 
во работењето. 

(2) За отпочнување на постапката од став (1) на овој 
член Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе 
заклучок со кој ќе се наведат причините за отпочнува-
ње на постапката, како и дејствијата кои ќе се превзе-
мат во постапката и роковите во кои ќе се превземат 
одделни дејствија во постапката.  

(3) Одредбите од Деловникот за работа на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година, соодветно се 
применуваат на организирањето и одржувањето на 
подготвителната седница и редовната седница на Регу-
латорната комисија за енергетика, во врска со постап-
ката од став 1 на овој член. 

 
VIII. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЦИ 

 
Водење на евиденција за лиценците 

 
Член 47 

(1) Регулаторната комисија за енергетика ја воста-
новува, одржува и обновува евиденцијата за издадени-
те лиценци, како и за сите промени кои што се настана-
ти во врска со издадените лиценци.  

(2) Лиценцата издадена во согласност со член 39 од 
Законот за енергетика ќе се внесе во евиденцијата од 
став (1) на овој член по нејзиното влегување во сила. 

(3) Евиденцијата од став (1) на овој член се води на 
образец даден во Прилогот 4  кој што е составен дел на 
овој Правилник.  

(4) Кон секој податок запишан во образецот од став 
(3) од овој член се наведува и архивскиот број на доку-
ментот кој се однесува на соодветниот податок. 

 
Објавување и одржување на евиденцијата  

за лиценци 
 

Член 48 
(1) Регулаторната комисија за енергетика е должна 

на својата веб страница да ја објави, редовно да ја одр-
жува и обновува евиденцијата за издадените лиценци, 
како и за сите промени кои што се настанати во врска 
со издадените лиценци. 

(2) Секое заинтересирано правно или физичко лице 
може со писмено барање до Регулаторната комисија за 
енергетика да побара увид во документите чиј архив-
ски број е наведен во евиденцијата за издадените ли-
ценци.  

(3) Регулаторната комисија за енергетика е должна 
во рок од три дена од денот на  приемот на барањето да 
му овозможи на лицето од став (2) на овој член увид во 
посочениот документ доколку тој документ согласно 
член 11, став (3) од овој Правилник, од страна на носи-
телот на лиценцата не е определен како доверлив, како 
и да го извести за времето и просторот на вршењето на 
увидот како и тоа дали ќе се овозможи и под кои усло-
ви лицето ќе може да добие фотокопија од документот.  

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Примена на Правилникот 

 
Член 49 

(1) Со денот на влегување во сила на овој Правил-
ник престанува да важи Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 47/05 и 
64/08). 

(2) Постапките кои што се отпочнати пред влегува-
њето во сила на овој Правилник ќе се завршат според 
одредбите на овој Правилник. 

  
Член 50 

 
Влегување во сила на Правилникот 

 
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 01-520/1 

27 февруари 2009 година                     Претседател, 
     Скопје                                Славе Ивановски, с.р. 
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24 февруари 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

КОН БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО 
СЕ ПРЕСМЕТУВА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 

ЈКП „СКОПСКА ЦРНА ГОРА“ – С. МИРКОВЦИ 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
601. 
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        Бр. 02-1290/1                              Претседател 
24 февруари 2009 година                                                на Управен одбор, 
          Скопје                      Ангел Максимов, с.р. 
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602. 

 
О Д Л У К А 

КОН БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
ШТО СЕ ПРЕСМЕТУВА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА РАБОТНИТЕ 

МЕСТА ВО ДПТУ „БУЧИМ“ ДООЕЛ - РАДОВИШ 

24 февруари 2009 година, донесе 
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          Бр. 02-1291/1                       Претседател 
24 февруари 2009 година                                      на Управниот одбор, 
           Скопје                                       Ангел Максимов, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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