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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3010.

Врз основа на член 10, став 7 од Законот за автокам-
пови („Службен весник на Република Македонија" бр. 
13/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  10.9.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И 
УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕ-
РОТ), КАКО И ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕ-
РОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1
Co оваа уредба се пропишуваат техничките стандар-

ди и услови во поглед на опремата (хардверот), како и 
функционалноста на софтверот за електронското јавно 
наддавање.

Член 2
Софтверот за електронското јавно наддавање кој 

функционира како централна веб апликација, која ќе се 
води при Заедницата на единиците на локалната само-
управа, потребно е да ги исполнува следните минимал-
ни технички стандарди и услови:

- Најмалку два сервери со минимални карактерис-
тики;

- Четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на проце-
сор;

- Четири GB RAM меморија;
- Два хард диска од по 120 GB (2x120 GB) поврзани 

во RAID технологија;
- Мрежен контролер; 
- Оптички уред CD/DVD RW;
- Графичка карта со VGA излез;
- Влезно излезни единици: тастатура, маус, мони-

тор;
- Еден уред за непрекинато напојување со електрич-

на енергија UPS (Unlimited –Power Supply) 750 Watt;
- Мрежен уред за поврзување на целиот систем;
- Оперативен систем кој обезбедува работна плат-

форма за функционирање на софтверот за електронско 
јавно наддавање;

- Централизирано безбедносно решение со антиви-
рус кое обезбедува сигурност на целиот систем на 
упади, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот сис-
тем; 

- Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува си-
те функции во позадина, а кои се потребни да функцио-
нира софтверот за електронското јавно наддавање; 

- База на податоци за нормално функционирање на 
софтверот за електронско јавно наддавање каде што ќе 
се складираат податоците и ќе се чуваат безбедни; 

- Backup решение за базите со податоци и
- Изнајмена симетрична интернет линија со загаран-

тирана брзина од 2 Mbit/s брзина на симнување 
(download) и 2 Mbit/s (upload) и загарантирана достап-
ност до интернет од 99,99% од времето.

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

нот на објавувањсто во „Службен весник на Република 
Македонија".

 
Бр. 41-6040/1 Заменик на претседателот

10 септември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

3011.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА E2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 
БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА КО СТРУМИЦА 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Е2-комунална супраструктура бензинска 
пумпна станица КО Струмица, општина Стумица.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 1558м2 ги 
има следните катастарски индикации:

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

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

Бр.41-5573/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3012.

Врз основа на член 35 став 1 точки 4 и 5, член 36 
став 1 од Законот за установите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.32/2005, 120/2005 и 
51/2011) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 10.9.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕ НА ЗАВО-
ДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

1. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува со работа Заводот за водостопанство на Ре-
публика Македонија.

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

Бр. 41-5852/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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



13 септември 2013 Бр. 126 - Стр. 5

3013.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ско земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД И 
МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕ-
ФЕРЕНТЕН БРОЈ 4 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ КО 

ВАТАША ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Проект за инфраструктура за изградба на цевко-
вод и мала хидроелектрична централа со референтен 
број 4, со пропратни објекти, КО Ваташа, општина Ка-
вадарци.

                     
Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена со површина од 33046 м2, ги има 
следните катастарски индикации:

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

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

Бр.41-5901/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3014.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 
ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА - Г2 КО

ПЕПЕЛИШТЕ, ОПШТИНА НЕГОТИНО

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

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

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 6055м2,  
ги има следните катастарски индикации:

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

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

Бр.41-5904/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3015.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА 
НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС (ПОГОН ЗА ПРЕРА-
БОТКА НА КОМУНАЛЕН БЕЗОПАСЕН ОТПАД) ВО 

КО АЛИНЦИ ОПШТИНА ПРИЛЕП

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Урбанистички план вон населено место за из-
градба на стопански комплекс (погон за преработка на 
комунален безопасен отпад) во КО Алинци, општина 
Прилеп.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 5771 м2 ги 
има следните катастарски индикации:

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

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

Бр.41-5914/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3016.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе   

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАД-
БА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФО-
НИЈА СРМ 7011 НА КП БР.10 КО КОСТУРИНО 

ВОН Г.Р.  ОПШТИНА СТРУМИЦА

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

мена на земјоделско  во  градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на базна станица за мобилна телефонија СРМ 
7011 на КП бр. 10 КО Костурино вон г.р., општина 
Струмица.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации: 

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

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

Бр.41-5916/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3017.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе                          

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ 
КОМПЛЕКС ЗА ИЗГРАДБА НА Б5-ХОТЕЛСКИ 
КОМПЛЕКСИ И Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА 

ИНДУСТРИЈА КО КОНОПИШТЕ, ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ

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

мена на земјоделско во  градежно земјиште за израбо-
тка на Урбанистички план вон населено место за пове-
ќенаменски комплекс за изградба на Б5-хотелски комп-
лекси и Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Коно-
пиште, општина Кавадарци.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 29587м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

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

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

Бр.41-5918/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3018.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјо-
делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА 
СО ПРИДРУЖНО УСЛУЖНИ ОБЈЕКТИ НА РЕГИ-
ОНАЛЕН  ПАТ Р1101 КО  ЛЕНИШТЕ, ОПШТИНА 

ПРИЛЕП

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Држана урбанистичка планска документација за 
изградба на бензиска пумпна станица со придружно ус-
лужни објекти на регионален пат Р1101 КО Лениште, 
општина Прилеп.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна  површина од 12055м2,  
ги има следните катастарски индикации:

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

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

 
Бр.41-5935/1 Заменик на претседателот

27 август 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3019.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 27.8.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТ ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУ-
ВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИ-
НИ НА КО СТАРО НАГОРИЧАНЕ, ОПШТИНА

СТАРО НАГОРИЧАНЕ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект за лесна и незагадувачка индустрија 
со пратечки содржини на КО Старо Нагоричане, општи-
на Старо Нагоричане.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 3257 м2, 
ги има следните катастарски индикации:

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

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

Бр.41-5936/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3020.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе

                                                                               
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧ-
КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО 

ТЕНОВО ВОН ГР ОПШТИНА БРВЕНИЦА

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Б3-големи угостителски единици КО Тено-
во вон гр, општина Брвеница.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена со вкупна површина од 12031 м2, 
ги има следните катастарски индикации:

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

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

Бр.41-5937/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3021.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.9.2013 година, до-
несе
                                             

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ ВО КО КРКЉА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

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

мена на земјоделско во  градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти за спорт и рекреација со придруж-
ни содржини во КО Кркља, општина Крива Паланка.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации:

                                                                         

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

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

Бр.41-5939/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________
3022.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 27.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУ-
КТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЦЕВКОВОД И МАЛА ХИ-
ДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА СО РЕФ. БР.1

СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ ВО КО СТРАГОВО,
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

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

на на земјоделско во градежно земјиште за изработка на 
Проект за инфраструктура за изградба на цевковод и ма-
ла хидроелектрична централа со реф. бр.1 со пропратни 
објекти во КО Страгово, општина Кавадарци. 

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  со вкупна површина од 134736м2, 
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5940/1 Заменик на претседателот
27 август 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
3023.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
16.6.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1
Да се изврши продажба на недвижни ствари во сопс-

твеност на Република Македонија, и тоа земјиште што 
се наоѓа во с.Бања, Општина Чешиново-Облешево на 
КП.2796 дел 1 со површина од 2828м2, запишано во 
Имотен лист бр.974 Катастарска Општина Бања и об-
јект во сопственост на Република Македонија – траен 
корисник – Министерство за здравство што се наоѓа на 
КП.2796 дел 1 запишани во Имотен лист бр.1063 Ката-
старска Општина Бања, означени како:

- КП.бр.2796 дел 1, катастарска култура 70000 - 
дворно место, ул.„Маршал Тито“ со површина од 
1855м2;

- КП.бр.2796 дел 1, катастарска култура 50000 - зем-
јиште под зграда,  ул. „Маршал Тито“ со површина од 
934м2;

- КП.бр.2796 дел 1, катастарска култура 60000 - зем-
јиште под помошни згради, ул.„Маршал Тито“, со повр-
шина од 39м2;

- КП.бр.2796 дел 1, зграда бр.1, влез 1,кат-приземје, 
ул. „Маршал Тито“ бр.1 со површина од 729м2, година 
на градба - 1980, со градежна дозвола, траен корисник  
Министерство за здравство.

Член 2
Продажбата на недвижните ствари од член 1 на 

оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со 
почетна цена утврдена во износ од 17.000.568, 00 дена-
ри. Проценката за недвижниот имот е доставена од Би-
ро за судски вештачења – Скопје. 

Член 3
Огласот за јавно наддавање за продажба на недвиж-

ностите да се распише под следните услови:
- Паричен депозит за учество на јавното наддавање 

- 20% од почетната цена на недвижноста или 
3.400.113,60 денари, со уплата на депозитна сметка на 
министерство за здравство;

- Рок на плаќање на депозит - најдоцна 1 (еден) ден 
пред денот на одржување на јавното наддавање;

- Единствен критериум за склучување на договорот 
за купопродажба е највисока понудена  цена од учесни-
ците кои ги исполнуваат условите за учество во јавното 
наддавање за недвижните ствари што се наведени во 
јавниот оглас;

- Право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и прав-
ни лица.

- Дејноста на објектот треба да биде задржана од 
страна на купувачот, односно искористувањето на тер-
моминералната вода мора да биде во насока на развива-
ње на бањски туризам (спа центри и сл.) и бањско леку-
вање (балнеотерапија).

- Рок за склучување на договорот за купопродажба 
– 10 дена од денот на одржувањето на јавното наддава-
ње; 

- Начин на плаќање на куповната цена – во готово;
- Рок за плаќање на куповната цена - 15 дена од де-

нот на склучување на договорот за купопродажба.

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

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

Бр. 41-3867/1 Заменик на претседателот
16 јуни 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА 
ИНТЕРНАТИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА 

ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАРА КОРИЈА“, ОПШТИНА ЛИПКОВО

3024.
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       Бр. 41-5339/1                                      Заменик на претседателот
20 август 2013 година                                       на Владата на Република
            Скопје                                                  Македонија,

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р.



 Стр. 12 - Бр. 126                                                                             13 септември 2013

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СТЕНТОН УВОЗ-ИЗВОЗ С.Д.ОРИЗАРИ 
БИТОЛА ДОО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БИЛБИЛ КАМЕН“, ОПШТИНА БИТОЛА

3025.
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       Бр. 41-5340/1                                      Заменик на претседателот
20 август 2013 година                                       на Владата на Република
            Скопје                                                  Македонија,

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р.

 



 Стр. 14 - Бр. 126                                                                             13 септември 2013

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно 
партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ 
СУРОВИНИ НА KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET 
ANONIM SIRKETTI ТУРЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЛАДНИЦА“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

3026.
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       Бр. 41-5341/1                                      Заменик на претседателот
20 август 2013 година                                       на Владата на Република
            Скопје                                                  Македонија,

                                      м-р Зоран Ставрески, с.р.



 Стр. 16 - Бр. 126                                                                             13 септември 2013

3027.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 10, став (2) од Законот за 
минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
10.9. 2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛОЗЕНСКО БРДО“, 

ОПШТИНА ШТИП

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минералната суровина – варовник на Друштвото за 
градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес 
на локалитетот „Лозенско Брдо“ општина Штип 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
91/2013), престанува да важи поради неплаќање на по-
нудениот еднократен надоместок за доделената конце-
сија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-5983/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________
3028.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 10 став (2) од Законот за 
минерални суровини (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.9.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА 
ГРАДЕЖНИШТВО ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО-
ЕЛ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РЗАЧКИ КАМЕН“ 

С. СТАМЕР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-
лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минералната суровина – варовник на Друштвото за 
градежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес 
на локалитетот “Рзачки Камен“ с. Стамер, општина 
Делчево (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 92/13), престанува да важи заради неплаќање на по-
нудениот еднократен надоместок за доделената конце-
сија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-5984/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________
3029.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 10 став (2) од Законот за 
минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10. 9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРО-
ВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖ-
НИШТВО ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛУЧИЈА“ ОПШТИНА 

ПРИЛЕП
1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минералната суровина – кварц на Друштвото за гра-
дежништво ИЗГРЕВ ИНЖЕЊЕРИНГ ДООЕЛ Велес на 
локалитетот „Белучија“ општина Прилеп („Службен 
весник на Република Македонија” бр.92/13), престану-
ва да важи заради неплаќање на понудениот еднокра-
тен надоместок за доделената концесија за детални гео-
лошки истражувања.

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

Бр. 41-5985/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________
3030.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), а во врска со член 10 став (2) од Законот за 
минерални суровини („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕО-
ЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУ-
РОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИ-
НИ НА  МИВ КНСТРАКШАН ЕАД БУГАРИЈА НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „С. СУШИЦА - НОВО СЕЛО“, 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО
1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-
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ни на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалите-
тот “с.Сушица - Ново Село “, општина Ново Село 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.77/2013), престанува да важи заради неплаќање на 
понудениот еднократен надоместок за доделената 
концесија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-6009/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________
3031.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – БАКАР И ЗЛАТО НА  МИВ КНСТРАКШАН 
ЕАД БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДВОРИШТЕ“,

ОПШТИНА БЕРОВО
1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – бакар и злато на  МИВ 
КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалитетот „Двори-
ште“, општина Берово („Службен весник на Република 
Македонија” бр.77/13), престанува да важи заради неп-
лаќање на понудениот еднократен надоместок за доде-
лената концесија за детални геолошки истражувања.

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

Бр. 41-6011/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

_________
3032.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 10 
став (2) од Законот за минерални суровини („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13 и 
93/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛО-
ШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА  
МИВ КНСТРАКШАН ЕАД БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИ-
ТЕТОТ „САСА“, ОПШТИНА МАКЕДОНСКА 

КАМЕНИЦА
1. Одлуката за избор на најповолна понуда за доде-

лување на концесија за детални геолошки истражувања 
на минерална суровина – металични минерални сурови-

ни на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД Бугарија на локалите-
тот „Саса“, општина Македонска Каменица („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 77/2013), преста-
нува да важи заради неплаќање на понудениот еднокра-
тен надоместок за доделената концесија за детални гео-
лошки истражувања.

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

Бр. 41-6012/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

___________
3033.

Врз основа на член 44 став 2 алинеја 2 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.6/2012), а во 
врска со член 22 став (2) од Законот за минерални суро-
вини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 10.9.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА  
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРО-
ВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОСОГОВО“ ОПШТИ-
НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА И ОПШТИНА 

КРИВА ПАЛАНКА

1. Договорот за концесија за детални геолошки ис-
тражувања на металични минерални суровини на лока-
литетот „Осогово“ општина Македонска Каменица и 
општина Крива Паланка бр. 24-7206/7 од 02.11.2012 го-
дина, еднострано се раскинува заради недоставување 
на банкарска гаранција за извршување на детални гео-
лошки истражувања од страна на концесионерот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 15 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести конце-
сионерот за едностран раскин на Договорот за концеси-
ја од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за избор на најповолна 
понуда за доделување на концесија за детални геолош-
ки истражувања на металични минерални суровини на 
M/S. AL TAMMAN TRADING EST. L.L.C., Оман на ло-
калитетот „Осогово“ општина Македонска Каменица и 
општина Крива Паланка бр. 41-6450/1 од 26.08.2012 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.107/12).

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

Бр. 41-6013/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________

3034.
Врз основа на член 33 став (1) од Законот за земање 

и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 10.9.2013 го-
дина,  донесе 
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О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРИВАТНАТА ЗДРАВСТВЕ-
НА УСТАНОВА - СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО 
ОФТАЛМОЛОГИЈА „ЕУРОПИАН ЕЈЕ ХОСПИ-
ТАЛ“ ОД СКОПЈЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА – 

ПРЕСАДУВАЊЕ НА ОЧНИ ТКИВА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

овлстување на Приватната здравствена установа - Спе-
цијална болница по офталмологија „Еуропиан еје хос-
питал“ од Скопје за вршење на дејноста - пресадување 
на очни ткива, бр. 07-5600/4 од 10.09.2013 година.

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

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

Бр. 41-6107/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________
3035.

Врз основа на член 125 став (2) од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, до-
несе

O Д Л У К A
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИ ГЕО-
ДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИ ПО-
ЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ  ГЕОДЕТИ  И ТРГОВСКИ 

ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1. Сo оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 
за дополнување на Тарифникот за висината на надоме-
стокот за извршени геодетски работи од страна на тр-
говци поединци овластени геодети и трговски друштва 
за геодетски работи, донесен од Управниот одбор на 
Агенцијата за катастар на недвижности, на седница-
та, одржана на 30.8.2013 година, под бр.01-15572/1 од 
30.8.2013 година.

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

Бр. 41-6208/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

_________
3036.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 136/12, 25/13 и 93/13) и член 17 став (3) од 
Законот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 

ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1
Концесиите за детални геолошки истражувања на ми-

нерални суровини се доделуваат во функција на вршење 
на детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни на локалитетите за кои се предлага доделување. 

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

Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за 

вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3
Предмет на концесиите е вршење на детални геоло-

шки истражувања на  минерални суровини на следните 
локалитети:

- локалитет “с. Паликура“ општина Неготино за ми-
нерална суровина – песок и чакал;

- локалитет “Гечерлиски Рид 1“ општина Босилово 
за минерална суровина –  песок и чакал;

- локалитет “Гечерлиски Рид 2“ општина Босилово 
за минерална суровина –  песок и чакал;

- локалитет “Врпчовки“ с. Добрашинци, општина 
Василево за минерална суровина – песок и чакал;

- локалитет “Криво Долче“ с. Куклиш, општина 
Струмица за минерална суровина – песок и чакал;

- локалитет “Крив Пат“ с. Куклиш, општина Стру-
мица за минерална суровина – песок и чакал;

- локалитет “Започ“ општина Ново Село за минерал-
на суровина – песок и чакал;

- локалитет “Петрино Болно“ општина Ресен за ми-
нерална суровина – туларска глина;

- локалитет “Цепенка“ с.Варвара општина Сопиште 
и општина Студеничани за минерална суровина – 
кварц;

- локалитет “Пчиња“ с. Драгоманци, општина Ста-
ро Нагоричане за минерална суровина – кварц;

- локалитет “Варвара“ општина Сопиште за мине-
рална суровина – кварцен песок;

- локалитет “Краста“ с. Илино, општина Ресен за ми-
нерална суровина – варовник;

- локалитет “с.Горно Трогирци“ општина Карбинци 
за минерална суровина – андезит;

- локалитет “Гуровица“ с. Галабовец, општина При-
леп за минерална суровина – мермер;

- локалитет “Казандол“ општина Валандово, општи-
на Богаданци и општина Дојран за минерална суровина 
– металични минерални суровини;

- локалитет “Иберли“ општина Демир Капија и оп-
штина Конче за минерална суровина – бакар, злато и 
сребро;

- локалитет “Аниште“ општина Крива Паланка за 
минерална суровина – олово и цинк;

- локалитет “Плавуш“ општина Валандово и општи-
на Струмица за минерална суровина – бакар, злато и 
сребро;

- локалитет “Плавица и Црн Врв“ општина Кратово 
за минерална суровина – бакар, злато и сребро.

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно.
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Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задово-
лат условите содржани во тендерската документација и 
јавниот повик.

Член 4
Постапката за доделување на концесиите за детал-

ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена во рок од 270 дена од денот на форми-
рање на Комисијата за спроведување на постапката.

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

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

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

Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6225/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

_________
3037.

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за култура му престанува користењето на движ-
ните ствари – фискални каси во количина од три (3) 
парчиња, со следните технички спецификации и тоа:

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
AC210032636

2. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
AC210032637

3. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
AC210032638

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec
- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 

21 фунционални
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички 

LCD со 16 карактери во линија

- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден 
LCD со 16 карактери во линија

- Фискална меморија – до 2000 записи
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)
- термални хартиени ролни со димензии:
                                                ширина – 2 x 28 mm
                                максимален дијаметар: 40 mm.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Националната установа Завод 
за заштита на спомениците на културата и Музеј во 
Охрид без надомест.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј во Охрид со кој се 
уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно корис-
тење.

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

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

Бр. 41-6446/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________

3038.
Врз основа на член 57, став 3 од Законот за ветери-

нарното здравство („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 113/2007, 24/2011 и 136/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
10.9.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО

ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2013 ГОДИНА

I
Во Програмата за користење на средства за ветери-

нарно јавно здравство во 2013 година („Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.4/2013), во Делот I 
во воведната реченица и во точката 1. износот 
„23.000.000,00" се заменува со износот „26.000.000,00".

II
Во делот II во табелата, износот „23.000.000,00" се 

заменува со износот „26.000.000,00".

III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6064/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________
3039.

Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветери-
нарното здравство („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 6р.113/2007, 24/2011 и 136/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.9.2013 година, донесе
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П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2013 ГОДИНА
I

Во Програмата за користење на средства за ветери-
нарно јавно здравство во 2013 година ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр. 4/2013), во Делот I 
во точката 1. износот "145.312.000,00" се заменува со 
износот "142.312.000,00".

II
Во Делот II, во точката 1, износот "140.312.000,00" 

се заменува со износот "131.712.000,00".
Во точката 2, износот "2.500.000,00" се заменува со 

износот "3.600.000,00". Во точката 3, износот 
"2.500.000,00" се заменува со износот "7.000.000,00".

III
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-6065/1 Заменик на претседателот
10 септември 2013 година на Владата на Република

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

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3040.

Врз основа на член 3 став 5, член 5 став 6, член 5-а 
став 4, член 10 став 3, член 11 став 5, член 15 и член 19 
од Законот за регистрирање на готовински плаќања 
("Службен весник на Република Македонија" број 
31/01, 42/03, 47/03, 40,/04, 70/06, 126/06, 60/07, 88/08, 
133/09, 171/10, 185/11, 6/12 и 79/13), министерот за фи-
нансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КА-
РАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕГРИРАНИОТ АВТО-
МАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, ОБРАЗЕЦОТ 
НА ФИСКАЛНОТО ЛОГО, ИЗДАВАЊЕТО НА ДО-
КУМЕНТ КАСОВА СМЕТКА ЗА СТОРНА ТРАН-
САКЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КНИ-
ГАТА ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ, 
НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРА-
ТУРА, ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ 
СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ПРО-
ВЕРКА И КОНТРОЛА НА ФИСКАЛНИТЕ АПАРА-
ТИ И ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ 

И СЕРВИСИРАЊЕ НА ИСТИТЕ
I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат техничките и 

функционалните карактеристики на интегрираниот ав-
томатски систем за управување, образецот на фискална-
та сметка, образецот на фискалното лого, издавањето 
на документ касова сметка за сторна трансакција, фор-
мата и содржината на книгата за дневни финансиски из-
вештаи, начинот и постапката за издавање на дозвола 
за одобрување за користење на соодветен модел на фис-
кална апаратура, односно интегриран автоматски сис-
тем на управување, начинот на проверка и контрола на 
фискалните апарати и правилата за техничко одржува-
ње и сервисирање на истите.

Член 2
Дефинирање на поимите

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:

1. Фискален апарат е направа за регистрирање на 
вкупниот промет на продадени добра, извршени услуги 
и висината на данокот.

2. Фискален модул е хардверско-софтверски подсис-
тем на фискалниот апарат, кој врши обработка и мемо-
рирање на податоци, го регистрира дневниот промет, 
врши пресметки за висината на данокот, комуницира 
со апликативната програма, одговорен е за реалниот 
временски часовник, како и за осигурување на заштита 
на интегритетот на податоците и издадените доку-
менти. Одговорен е за безбедноста на податоците и уп-
равувањето со фискалните документи, нудејќи лимити-
ран број на команди при соединување со остатокот на 
апликациите на фискалниот апарат. Раководи со сите 
податоци испратени до фискалниот печатар и ги кон-
тролира фискалните екрани.

3. Фискална меморија е уред кој овозможува еди-
нечна регистрација на податоци и повеќекратно читање 
на истите од неа. Таа е дел од фискалниот модул и до 
неа може да се пристапи преку контролниот програм.

4. Уред за печатење кој печати фискални и сторни 
сметки.

5. Фискален екран е уред на кој се прикажуваат си-
те алфа-нумерички карактери.

6. Работна меморија е уред во кој обработените 
дневни податоци се зачувуваат.

7. Меморија е уред во кој се складираат податоците 
пред праќање во фискалната меморија, апликативниот 
софтвер и базата на податоци за добрата и услугите.

8. Функционална тастатура е уред преку кој се вне-
суваат алфа-нумеричките карактери.

9. Уред за напојување на фискалниот апарат е напра-
ва која служи за напојување со електрична енергија на 
апаратот.

10. Фискална апликативна програма е софтверски 
код со кој се контролираат и извршуваат функциите на 
фискалниот апарат.

11. Фискална и сервисна пломба се жигови кои га-
рантираат недостапност до сите компоненти кои влија-
ат на фискалната функционалност на апаратот.

12. Фискализација е процес потребен за пуштање на 
фискалниот апарат во користење(употреба).

13. Дневен финансиски извештај претставува збир 
на сите дневни трансакции.

14. Книга на дневни финансиски извештаи претста-
вува збир на сите дневни финансиски извештаи.

15. Сторни сметки се сметките што се печатат со ис-
клучок на фискалните сметки.

16. Фискален интерфејс е интерфејс за комуникаци-
ја на фискалниот апарат со компјутер или друг контро-
лирачки уред.

17. GPRS терминал е уред кој обезбедува двонасоч-
на комуникација со фискалниот апарат, двонасочна ко-
муникација со крипто модулот и двонасочна комуника-
ција со серверот на Управата за јавни приходи, со што 
се овозможува двонасочен пренос на податоци помеѓу 
серверот на Управата за јавни приходи и фискалниот 
систем на опрема. 

18. Крипто модул е уред кој служи за криптирање и 
дигитално (нумеричко) потпишување на фискалните и 
сторно сметки, дневни, периодични и контролни финан-
сиски извештаи пред нивно печатење и испраќање до 
серверот на Управата за јавни приходи.

19. Мемориска картичка е медиум во кој се запишу-
ва и чува електрoнски контролен траг од сите фискал-
ни и сторно сметки, дневни, периодични и контролни 
финансиски извештаи. 
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II. ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИС-
ТИКИ НА ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И НА ИНТЕГ-
РИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 3
Функционални карактеристики на фискални 

апарати

(1) Фискалните апарати се користат за евидентира-
ње и обработка на нумерички податоци кои се внесува-
ат преку функционални тастатури или други соодветни 
уреди, за печатење на податоци и за запишување на зби-
рови, како и за креирање на извештаи на соодветен ме-
диум.

(2) Фискалните апарати печатат и издаваат фискал-
ни сметки, сторно сметки, дневен финансиски извештај 
(дневна збирна фискална сметка), периодичен и контро-
лен финансиски извештај.

(3) Фискалните апарати треба да одговараат на ко-
мерцијалните потреби на даночните обврзници. Докол-
ку апаратот е приспособен и за вршење на други опера-
ции, истите не треба да го попречуваат извршувањето 
на фискалните операции.

Член 4
Групи на фискални апарати

(1) Фискалните апарати можат да бидат поделени 
на неколку групи:

1. Електронска каса со фискална меморија со апли-
кативна програма и интегриран фискален модул, кој 
има своја база на податоци за добрата и услугите, кај 
кој само апликативната програма може да врши проме-
на во базата на податоци;

2. Електронска каса со фискална меморија со мож-
ност за поврзување со компјутер кај кој во касата е сод-
ржана базата на податоци за добрата и услугите, која 
база може да биде модифицирана од страна на компју-
тер;

3. Систем на електронски каси со фискална мемори-
ја е систем во кој фискалната каса може да ја користи 
базата на податоци за добра и услуги, поставена на дру-
га каса од системот и

4. Фискални принтери со фискален модул без апли-
кативен програм кои се целосно контролирани преку 
надворешен компјутер на кој е инсталирана апликатив-
на програма.

(2) Кога во деловната просторија се користат два 
или повеќе фискални апарати истите треба да се поврза-
ни во систем со централна контролна единица. Докол-
ку централната контролна единица не функционира сис-
темот се блокира.

Член 5
Системски делови на фискалните апарати

(1) Фискалните апарати треба да ги содржат најмал-
ку следните уреди:

1. Фискален модул;
2. Фискална меморија;
3. Уред или систем за печатење;
4. Фискален екран или систем од фискални екрани;
5. Мемориска картичка (Електронски контролен 

траг);
6. GPRS терминал и 
7. Крипто модул.
(2) Фискалните апарати покрај уредите од став (1) 

на овој член можат да содржат и функционални тастату-
ри или други соодветни уреди за прибирање на пода-
тоци.

Член 6
Фискален модул

(1) Фискалниот модул ги чува податоците минимум 
1.440 часа при недостиг на напојување. Фискалниот мо-
дул може да ги користи истите хардверски ресурси ка-
ко и останатиот дел на опремата, само доколку има зат-
ворена структура.

(2) Фискалниот модул се состои од контролни еле-
менти за ограничување на трансакции  прифатени само 
за персоналот за сервисирање, елементи за откривање 
на недостаток на напојување, контролирање на батерии-
те и осигурителните елементи.

Член 7
Фискална меморија

(1) Фискалниот апарат треба да биде снабден со 
фискална меморија дизајнирана за регистрација, која 
содржи регистарски број и сите збирови.

(2) Фискалната меморија треба да овозможува без 
можност за откажување, исклучиво прогресивна растеч-
ка кумулација како и навремено сочувување на содржи-
ната на податоците.

(3) Фискалната меморија треба да е:
1. поставена на основата на фискалниот апарат или 

на друг фиксен елемент на фискалниот апарат на начин 
при кој не може да се отстрани од структурата на фис-
калниот апарат;

2. заштитена со термо-кондуктивна смола која га-
рантира дека фискалната морија е недостапна и не мо-
же да се отстрани и

3. заштитена со пластична обвивка врз која се поста-
вува фискална хартиена пломба која не може да се от-
страни и на која е запишан регистарскиот број на фис-
калната меморија.

(4) Фискална меморија гарантира дека податоците 
ќе бидат зачувани на температура помеѓу -20 и +50 сте-
пени целзиусови. Податоците за фискалната меморија 
и температурните карактеристики на фискалната мемо-
рија треба да бидат вклучени во документацијата како 
дел од описната информација која се однесува на кон-
струкцијата на фискалната опрема;

(5) Како фискална меморија треба да се користи 
EPROM или PROM и други  под услови дека меморија-
та е небришлива и трајна и електронското бришење е 
забрането со хардверска модификација.

(6) Со соодветна наредба која се дава од тастату-
рата, се бара печатење на дел од содржината на фискал-
ната меморија кое се однесува на:

1. дневното затворање (дневен финансиски извеш-
тај); 

2. дневните затворања меѓу два броја за затворање; 
3. дневните затворања помеѓу две зададени дати и 
4. збирот на дневните износи помеѓу две зададени 

дати.
(7) Извештаите од став (6) на овој член треба да има-

ат регистарски број на фискалниот апарат. Во случај на 
печатење меѓу две зададени дати, во сметката треба да 
се прикажат тие дати. Отпечатените износи треба да се 
прикажат кога е потребно со индивидуални даночни 
стапки. Извештаите се печатат на македонски јазик.

(8) Фискалната меморија треба да поддржи најмал-
ку 1.095 затворања.

(9) На најмалку 30 дневни затворања пред пополну-
вање на фискалната меморија, треба да се отпечати со-
одветна порака на секое дневно затворање за исполне-
тост на капацитетот на фискалната меморија.

(10) Кога фискалната меморија е исполнета, фискал-
ниот апарат треба да го прекине неговото функциони-
рање, но треба да овозможи читање на содржината на 
фискалната меморија.
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(11) Фискалната меморија треба да ги документира 
следните информации за секое фискално затворање: 

1. број на затворањето; 
2. дата на затворање;
3. регистерски број на фискалната меморија; 
4. даночниот и ДДВ бројот;
5. број на фискални сметки за периодот на затво-

рање; 
6. број на "СТОРНИ СМЕТКИ" за период на затво-

рање;
7. вкупен промет остварен од македонски произ-

води;
8. пресметан данок од македонски производи прика-

жан по даночни стапки или даночен код (даночна 
група);

9. вкупен износ на данок од македонски производи;
10. вкупен промет со данок за период за затворање;
11. вкупен промет со данок по секоја поединечна да-

ночна стапка за периодот на затворање;
12. вкупен износ на данок за период на затворање
13. вкупен износ на данок по секоја поединечна да-

ночна стапка за период на затворање и
14. број на ресетирања од последното фискално зат-

ворање.
(12) Фискалната меморија треба да го зачува бројот 

на извршените хардверски ресетирања, максимум 50 ре-
сетирања. Хардверските ресетирања се дефинирани ка-
ко активности кои го враќаат на почеток работењето на 
работната меморија. Кога фискалниот апарат ќе достиг-
не 50 ресетирања, треба да се прекине неговото функци-
онирање во фискална состојба, но треба да се овозмо-
жи читање на содржината на фискалната меморија и ме-
моријата се заменува со нова.

(13) Хардверското ресетирање треба да се запише 
во фискалната меморија на местото каде што се појави-
ло заедно со дневното затворање и треба автоматски да 
се изврши во истиот момент заедно со крајните пода-
тоци. Овој запис треба да се документира со датум и 
час.

(14) Фискалната меморија треба да овозможи еви-
дентирање на идентификациски број на најмалку пет 
мемориски картички (електронски контролен траг).

(15) Фискалната меморија треба да обезбедува из-
вештај за податоците, за период од најмалку пет годи-
ни од нејзиното пополнување.

(16) Фискалната меморија треба да го меморира да-
тумот и часот при промена на даночната стапка или би-
ло кои услови кои може да дозволат модификација на 
податоците. Фискалната меморија треба да има капаци-
тет да зачува минимум 30 известувања за промена на 
даночна стапка.

(17) Фискалната меморија станува активна само по-
сле фискализација, операција која е изведена од техни-
чар од овластена сервисна единица, при инсталација на 
фискалниот апарат.

Член 8
Регистарски број на фискалниот апарат

и фискалната меморија

(1) Бројот на регистрација на фискалниот апарат и 
фискалната меморија е составен од следниве алфануме-
рички знаци:

1. хх се идентификациони знаци за препознавање на 
производителот; тоа е алфа код каде не се дозволени 
специјални знаци; 

2. ууу е број на моделот и е нумерички број и
3. nnnnnn е прогресивен сериски број на фискални-

от апарат и фискалната меморија почнувајќи од 
000001.

(2) Регистарски број на фискалниот апарат и фискал-
ната меморија кои ги издава Управата за јавни приходи 
се единствени и не смеат да се повторуваат.

Член 9
Фискален екран или систем од фискални екрани

(1) Фискалниот екран треба да биде направен спо-
ред најновите CE стандарди. Површината треба да би-
де антирефлектирачка и несјајна.

(2) Фискалниот екран или системот од фискални ек-
рани може да биде:

1. со еден екран, со кој може да биде опремен подви-
жен (прирачен) фискален апарат и електронски такси-
метар со фискална меморија и

2. со два екрана поставени на спротивни страни од 
фискалниот апарат, од кои едниот насочен кон купува-
чот за читање на прикажаните износи, а вториот кон 
операторот;

(3) Бројот на прикажаните нумерички места на фис-
калниот екран треба да се усогласени со максималните 
износи на трансакциите и да не се помалку од три.

(4) Броевите на износите на фискалниот екран тре-
ба да се видливи за купувачот, во висина најмалку од 
7мм и да се со лесно читливи карактеристики.

(5) Фискалните екрани, како и нивните командни де-
лови, може да бидат прикачени надвор од фискалниот 
апарат.

(6) Фискалниот екран за купувачот треба да биде 
контролиран од фискалниот модул.

(7) Фискалниот екран треба да ја поддржува и група-
та на кирилични македонски знаци. 

(8) На фискалниот екран треба да се покажува пора-
ка за секоја фискална грешка која предизвикува фискал-
ниот апарат да не функционира.

Член 10
Уред или систем за печатење

(1) Фискалниот апарат треба да има уред или сис-
тем за печатење на фискални и сторно сметки, дневни, 
периодични и контролни финансиски извештаи. 

(2) Печатењето на фискални сметки, се врши на:
1. еднобазен или двобазен печатар кој истовремено 

печати бонов и контролен траг на соодветен медиум;
2. два печатари од кои едниот го печати боновиот 

траг, а другиот го печати контролниот траг на соодве-
тен медиум истовремено и

3. еднобазен или двобазен печатар кој печати бонов 
траг и истовремено го запишува контролниот траг во 
електронска форма во мемориската картичка.

(3) Во сите случаи од став (2) на овој член содржи-
ната на боновиот и контролниот траг треба да биде 
идентична.

(4) Контролниот траг од став (2) точки 1 и 2 од овој 
член, истовремено се запишува во електронска форма 
во мемориската картичка.  

(5) Печатењето на боновиот и контролниот траг тре-
ба да се одвива во исто време, така што печатењето на 
нов ред не треба да започне пред комплетно испечату-
вање на тековниот ред на боновиот и контролниот траг.

(6) При недостиг на медиум за печатење, фискални-
от апарат треба да престане да фукционира, а при елек-
тронски систем со фискална меморија за регистрирање 
на прометот на нафтени деривати на мало преку сметач-
ки средства треба да не функционира (блокира) целиот 
систем.

(7) Алфа-нумеричките ознаки кои се печатат треба 
да имаат висина од најмалку 2.5мм, да се јасни и лесно 
читливи.
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(8) Како медиум за печатење дозволено е да се ко-
ристи само медиум кој во целост ги зачувува податоци-
те најмалку пет години.

Член 11
Мемориска картичка

(1) Во мемориската картичка се запишува и чува 
електронскиот контролен траг со  сите фискални и стор-
но сметки, дневни, периодични и контролни финансис-
ки извештаи. 

(2) Мемориската картичка содржи историјат на си-
те пооделни податоци од почетокот на користење. 

(3) При исполнување на капацитетот на мемориска-
та картичка, фискалниот апарат престанува да функцио-
нира до нејзината замена. 

(4) Мемориската картичка е од типот на SD, mini 
SD или micro SD со капацитет од минимум 2GB и без 
можност за бришење и менување на нејзината сод-
ржина. 

(5) Мемориската картичка е вградена во GPRS тер-
миналот или во фискалната апаратура со вграден 
GPRS.

(6) Фискалната апаратура дава порака за преостана-
тиот слободен капацитет на мемориската картичка ако 
истиот е помал од 500KB при печатење на дневниот фи-
насиски извештај.

Член 12
Работна меморија

(1) Работната меморија треба да ги обезбедува след-
ните основни функции:

1. да извршува прогресивна кумулација на износите 
испечатени во секоја фискална сметка;

2. да врши броење на фискалните сметки, почнувај-
ќи од број еден со прогресивно зголемување за еден 
број;

3. да извршува сумирање на вкупните збирови на 
фискални сметки издадени во текот на работниот ден и 
по идентификација на вкупниот број на издадени смет-
ки за дневно затворање да се ресетира;

4. да извршува сумирање на вкупните износи од 
дневните затворања и сумирање на нивниот број и оваа 
функција може да се ресетира;

5. минималниот капацитет на меморијата за збиро-
вите треба да биде адекватен со оперативните потреби 
на даночниот обврзник;

6. обработените податоци кои се потребни привре-
мено да се зачуваат, како и податоците создадени во те-
кот на операциите на фискалниот апарат треба да би-
дат зачувани во работната меморија;

7. содржината на работната меморија треба да биде 
заштитена од недостаток на електрична енергија во 
главното електрично коло од 220 V, со самонапојувач-
ки батерии, кои треба да имаат способност да ги конзер-
вираат зачуваните податоци во работната меморија нај-
малку 60 дена;

8. пребројувањето на фискалните сметки се реализи-
ра во четири или повеќе цифри соодветно на обемот на 
работење на даночниот обврзник;

9. да го запише податокот за задолжување со износ 
на почетното салдо и

10. да не дозволи запис на негативни износи.
(2) Батериски сензор за работната меморија го 

сигнализира намалувањето на енергијата во батерија со 
која се овозможува постојана функционалност во слу-
чај на недостиг на електрична енергија под 80% од но-
миналната вредност. При недостиг на надворешна енер-
гија, батеријата акумулира енергија над 80% од соод-
ветната номинална вредност за најмалку 1.440 часа.

(3) Секоја батерија со надворешно напојување без 
соодветен сензор за детектирање на енергија треба да 
има програма со посебна процедура која го контролира 
интегритетот на работната меморија.

(4) Во случај на нарушување на интегритетот на ра-
ботната меморија, треба да се изврши нејзина целосна 
иницијализација и да се запише во фискалната мемори-
ја како хардверско ресетирање.

Член 13
Функционални тастатури или други уреди 

за прибирање на податоци

(1) Функционалната тастатура треба да ги има сле-
дниве карактеристики:

1. формата и големината на функционалните копчи-
њата да бидат во согласност со меѓународните CE стан-
дарди;

2. функционалните копчиња да реагираат на мал 
притисок;

3. работата на секое функционално копче да не би-
де спреченa ако се притискаат другите функционални 
копчиња;

4. при притисок да не излегува функционалното 
копче од своето лежиште;

5. бојата или големината на функционалните копчи-
ња да е различна во зависност од функцијата која ја вр-
шат и

6. ознаките на функционалните копчиња да бидат 
означени со македонско кирилично писмо.

(2) Уредите за прибирање на податоци како што се 
електронските ваги, читач на бар кодови, читач на пла-
тежни картички и други се вбројуваат во електронска 
фискална периферна опрема. 

(3) Комуникацијата на електронската фискална апа-
ратура со фискалната периферна опрема треба:

1. да овозможи единствено внесување на податоци-
те за доброто или услугата  без интервенција во подато-
ците поврзани со даночните стапки;

2. да не печати документи на сопствен печатар или 
други направи освен преку печатар контролиран од 
фискален модул и

3. да не овозможи директна промена во фискалната 
меморија на фискалниот модул преку взаемни ко-
манди.

Член 14
Уред за напојување на фискалниот апарат

(1) Фискалниот апарат треба да се вклучи на една 
фаза од AC мрeжа со следните параметри:

1. волтажа: 220 V +10% и - 15% и
2. фрекфенција: 50 Hz + 5%.
(2) Фискалниот апарат треба да е заштитен од влија-

нија на електромагнетно зрачење. 
(3) При недостаток на електрична енергија за напо-

јување на фискалниот апарат даночниот обврзник ја из-
вестува Управата за јавни приходи и издава парагон 
блок, освен во случај ако има обезбедено внатрешна ба-
терија или дополнителен генератор (UPS систем).

Член 15
Обвивка на фискалниот апарат

(1) Обвивката на фискалниот апарат треба да е нап-
равена во согласност со неговата конфигурација, под 
услов фискалната пломба да гарантира недостапност 
до сите компоненти кои влијаат на фискалната функци-
оналност на апаратот, освен на делот за манипулација 
со медиумот за печатење.

(2) На делот од обвивката на која е прикачена фис-
калната меморија, се лепи самолеплива и неодстранли-
ва налепница испишана со македонско кирилично пис-
мо со следнава содржина:
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1. заштитен знак (лого) на произведителот;
2. комерцијално име на моделот и 
3. регистрацискиот број на фискалниот апарат и 

број и дата на дозволата за одобрување на моделот.
(3) На обвивката на фискалниот апарат на видно 

место се лепи посебна самолеплива налепница која ги 
содржи податоците за овластениот сервисер и неговиот 
телефонскиот број.

Член 16
Контролен програм на фискалниот модул

Контролниот програм на фискалниот модул не доз-
волува извршување на следниве функции:

1. регистрирање на враќање на добра и услуги;
2. правење на измени поврзани со вкупниот промет 

и вредностите на добрата и услугите;
3. правење на измени и бришење на сметки после 

нивно ажурирање;
4. продавање на добра и услуги, за кои нема одреде-

но даночна стапка или ослободување од данок;
5. правење после продажба и пред дневен финансис-

ки извештај на: 
- промена на час и датум; 
- промена на даночни стапки и
- модификација на техничките параметри на согфве-

рот од фискалниот апарат.
6. ресетирање на регистрите во кои се сместени по-

датоци за дневната продажба, користејќи други проце-
дури различни од дефинираните во фискалниот модул;

7. правење на копии на фискални сметки и дневен 
финансиски извештај; 

8. издавање на фискални сметки со негативен из-
нос; 

9. функционирање на фискалниот апарат при греш-
ка во работната меморија или фискалниот модул;

10. функционирање на фискалниот апарат без крип-
то модул;

11. функционирање на фискалниот апарат со неис-
правна крипто карта или крипто карта со истечен рок;

12. функционирање на фискалниот апарат без GPRS 
терминал; 

13. функционирање на фискалниот апарат со нере-
гистриран GPRS терминал;

14. завршување на печатење на фискални сметки 
без 2D баркод;

15. завршување на печатење на дневен, периодичен 
и контролен финансиски извештај без 2D баркод; 

16. означување на добра и услуги со алфа кодови А, 
Б и В ако даночниот обврзник не е регистриран за цели-
те на ДДВ и

17. означување на добра и услуги со алфа код Г ако 
даночниот обврзник е регистриран за целите на ДДВ. 

Член 17
Комуникација на фискалниот модул 

со апликативната програма

Комуникацијата на фискалниот модул со апликатив-
ната програма на фискалниот апарат се остварува пре-
ку фискален интерфејс и  ги извршува следните фун-
кции: 

1. фискализација на фискалниот модул; 
2. промена на час и датум;
3. праќање на податок за продаденото добро или ус-

луга со дефинирана даночна стапка и други потребни 
податоци;

4. за почеток на печатење на фискална сметка;
5. бришење на податок за добро од сметката пред 

нејзино внесување;
6. бришење на целата сметка пред нејзино внесу-

вање;

7. за завршеток на фискална сметка и нејзино печа-
тење;

8. за изготвување на дневен финансиски извештај;
9. за изготвување на периодичен финансиски извеш-

тај;
10. за печатење на базата на податоци за добрата и 

услугите и за даночните стапки;
11. за печатење на промените на даночните стапки;
12. за испраќање на нови вредности за даночните 

стапки и
13. праќање на податоци за состојбата на фискални-

от модул и фискалната меморија.

Член 18
Фискален интерфејс

(1) Фискален интерфејс се користи за комуникација 
на фискален апарат со компјутер или друг контролирач-
ки уред и ги врши следниве функции за: 

1. внесување на ново добро во базата на податоци 
на фискалниот апарат и

2. бришење и модифицирање на имињата на добра-
та и нивните соодветни даночни стапки од базата на по-
датоци на фискалниот апарат.

(2) Функциите наведени во став (1) на овој член тре-
ба да се прават помеѓу дневното затворање и дневното 
отварање на фискалниот апарат и треба да бидат дока-
жани со извештај.

Член 19
Подвижен фискален апарат

(1) Даночните обврзници кои вршат промет на паза-
ри и други отворени простори, амбулантна продажба, 
превоз на патници и добра користат подвижен фиска-
лен апарат.

(2) Подвижниот фискален апарат покрај исполнува-
њето на функционалните и техничките карактеристики 
како и за другите фискални апарати треба да:

1. функционира на релативна влажност од 20% до 
90%; 

2. функционира на температура од -20 до +60 степе-
ни цезлиусови; 

3. е лесно пренослив и 
4. функционира без надворешно поврзување со елек-

трична енергија.
(3) Надворешното поврзување на подвижниот фис-

кален апарат со електрична енергија може да биде со 
батерија, линиска волтажа или во комбинација од 
двете.

(4) Внатрешната батерија на подвижниот фискален 
апарат, која функционира во случај на недостаток на 
електрична енергија за напојување треба:

1. да овозможи печатење на 500 сметки, секоја по нај-
малку 15 редови и 16 колони во период од осум часа и

2. да е прикачена за сигнализирачка направа која и 
дава акустичен или визуелен аларм дека батеријата е 
при крај и од моментот на сигнализирање на алармот, 
треба да овозможи печатење на најмалку 120 сметки.

(5) Внатрешната батерија на подвижниот фискален 
апарат е достапна само со отстранување на фискалната 
пломба.

Член 20
Електронски таксиметар со фискална меморија

(1) Даночните обврзници што вршат промет на ус-
луги-превоз на патници со такси возила користат елек-
тронски таксиметар со фискална меморија. 

(2) Електронскиот таксиметар со фискална мемори-
ја покрај исполнувањето на функционалните и технич-
ките карактеристики како и за другите фискални апа-
рати, треба да ги има и следните карактеристики:
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1. да користи контролен траг во електронска форма 
(електронски медиум); 

2. капацитетот на електронскиот медиум да овозмо-
жува запишување на минимум 100 сметки;

3. електронскиот медиум да дава информација за ис-
полнетост на капацитетот, а исполнетоста на капаците-
тот се празни со печатење на детален извештај; 

4. да осигурува надворешна светлечка информација 
за статусот на делување (слободен или зафатен);

5. да е вклучен на акумулаторот на автомобилот со 
напон од 12 V; 

6. да функционира на релативна влажност од 20% 
до 90%;

7. да функционира на температура од -20 до +60 сте-
пени целзиусови и 

8. да е приклучен на бројачот на километражата.
Член 21

Електронски систем со фискална меморија за регис-
трирање на прометот на нафтени деривати на мало

(1) Електронскиот систем со фискална меморија за из-
вршениот промет од продажба на нафтени деривати на 
мало, преставува комплекс од технички и програмски 
средства за автоматски пренос на податоци од мерната оп-
рема за количината и цената на течно гориво до фискални-
от апарат, кој извршува печатење и издавање на фискални-
те сметки на купувачот и ги меморира податоците од реа-
лизираниот промет од сите продажби.

(2) Електронскиот систем со фискална меморија за 
извршениот промет од продажба на нафтени деривати 
на мало треба да биде изграден на модемски принцип и 
да ги содржи следните елементи:

1. мерна опрема за потрошена количина, цена и из-
нос на течно гориво; 

2. информациски излез за поврзување со централна 
опрема за регистрација со фискалната меморија;

3. централна опрема за регистрација со фискалната 
меморија и

4. техничка апаратура за комуникација помеѓу цен-
тралната опрема за регистрација и мерната опрема за 
количината и потрошокот на нафтени деривати.

(3) Електронскиот систем со фискална меморија за 
извршениот промет од продажба на нафтени деривати 
на мало не функционира:

1. при нарушена врска во комуникација помеѓу цен-
тралната опрема за регистрација и мерната опрема за 
количината и потрошокот на нафтени деривати;

2. при нарушена врска во комуникација помеѓу цен-
тралната опрема за регистрација и фискалниот апарат;

3. при недостаток на медиум за печатење на бонов 
или контролен траг на фискалната сметка;

4. при дефект на еден од елементите на електронски-
от систем од став 2 на овој член;

5. ако не се издаде (отпечати) фискална сметка за ос-
тварената продажба на нафтени деривати;

6. при недостаток или при пополнување на капаци-
тетот на мемориската картичка;

7. ако не е отпечатен дневен финансиски извештај и
8. ако не е извршен пренос на податоците преку 

GPRS терминалот до серверот на Управата за јавни при-
ходи.

(4) Електронскиот систем со фискална меморија за 
извршениот промет од продажба на нафтени деривати 
на мало треба да е одобрен согласно ЕN стандардите.

Член 22
Интегриран автоматски систем за управување
 (1) Интегрираниот автоматски систем за управува-

ње овозможува секојдневна двонасочна комуникација 
и пренос на податоци помеѓу фискалниот апарат на да-
ночниот обврзник и серверот на Управата за јавни при-
ходи.

(2) Податоците кои се пренесуваат од фискалниот 
апарат на даночниот обврзник до серверот на Управата 
за јавни приходи се во форма на дневен, периодичен и 
контролен финансиски извештај.

(3) Извештаите од став (2) на овој член се испраќаат 
до серверот на Управата за јавни приходи во време оп-
ределено од серверот на Управата за јавни приходи.

Член 23
Крипто модул

(1) Крипто модулот се поврзува со фискалниот апа-
рат или со GPRS терминалот преку USB порта.

(2) Крипто модулот се поврзува со фискалниот апа-
рат или е вграден во него кога GPRS терминалот е вгра-
ден во фискалниот апарат. 

(3) Крипто модулот ги содржи следните елементи:
1. Процесор
2. Меморија
3. Крипто карта
(4) Податоците кои се внесуваат во фискалниот апа-

рат, пред да се отпечатат на фискалната сметка или на 
дневниот, периодичниот и контролниот финансиски из-
вештај се испраќаат кон крипто модулот, се крипти-
раат, се генерира уникатен 2D баркод во кој што е коди-
рана содржина од фискалната сметка или дневниот, пе-
риодичниот и контролниот финансиски извештај и 
електронски се потпишуваат. 

(5) Уникатниот 2D баркод се испраќа до фискални-
от апарат, се печати на фискалната сметка или днев-
ниот, периодичниот и контролниот финансиски извеш-
тај и со електронскиот потпис се зачувуваат во мемо-
риската картичка.

(6) Крипто модулот ги испраќа податоците до серве-
рот на Управата за јавни приходи преку GPRS термина-
лот по зададена временска одредница. 

(7) Ако не се воспостави или се прекине комуника-
цијата помеѓу фискалниот апарат и крипто-модулот, 
фискалниот апарат престанува да функционира и дава 
порака за грешка.

(8) Ако крипто картата не се замени во рокот пропи-
шан со член 3-а од Законот за регистрирање на готовин-
ските плаќања, фискалниот апарат престанува да фун-
кционира.

(9) Фискалната апаратура дава порака најмалку 30 
дена пред истекот на рокот на важење на крипто карта-
та при печатење на дневниот финансиски извештај.

Член 24
GPRS терминал

(1) GPRS терминалот содржи SIM картичка 
(Subscriber Identity Module Card) издадена од мобилни-
те оператори во Република Македонија наменета само 
за пренос на податоци.

(2) GPRS терминалот има сопствена меморија со ми-
нимален капацитет од 2 KB.

(3) GPRS терминалот треба да ги извршува следни-
ве минимални операции:

1.   праќање на податоци кон серверот на Управата 
за јавни приходи за период одреден од него;

2. примање и испраќање на податоци од серверот на 
Управата за јавни приходи кон крипто модулот и од 
крипто модулот кон серверот на Управата за јавни при-
ходи;

3. праќање на податоци за сите ресети од фискална-
та меморија;

4. праќање на податоци за сите промени на даночни-
те стапки од фискалната меморија;

5. праќање на податоци од контролниот финансис-
ки извештај и
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6. прием на службено соопштение од серверот на 
Управата за јавни приходи со максимум големина од 
250 карактери во ASCII формат, кое се печати пред пе-
чатењето на дневниот финансиски извештај. 

    
Член 25

Технички и функционални карактеристики на 
GPRS терминалот

(1) Технички и функционални карактеристики на 
GPRS терминалот се:

1. да има батериско напојување коe ќе обезбеди 72 
часа припремен режим на работа (stand by режим) или 
четири часа непрекината комуникација со серверот на 
Управата за јавни приходи во случај на прекин на елек-
трично напојување;

2. да обезбеди автоматско вчитување на ICCID бро-
јот на SIM картата и IMEI број на GPRS терминалот;

3. да има вграден часовник за реално време со бате-
риско напојување;

4. да оневозможи пристап во внатрешноста на тер-
миналот без симнување на фискалната пломба;

5. да овозможи безжична комуникација со серверот 
на Управата за јавни приходи преку GPRS (General 
Packet radio Service) мрежата на операторите на мобил-
ната телефонија, наменета за пренос на податоци;

6. да овозможи работење во VPN (Virtual Private 
Network) виртуелна приватна мрежа која ја обезбедува 
операторот на мобилната телефонија;

7. да овозможи употреба на ТCP IP SOCKETS про-
токолот за пренос на датотеки помеѓу терминалот и сер-
верот на Управата за јавни приходи;

8. да овозможи синхронизација на часовникот на ре-
алното време на GPRS терминалот со часовникот на ре-
алното време на серверот на Управата за јавни приходи 
при секое праќање на податоци до серверот на Управа-
та за јавни приходи; 

9. да обезбеди софтверска заштита на програмот за 
управување на GPRS терминалот, односно на содржи-
ната на програмската меморија од измена; 

10. да овозможи дефинирање на корисничко име и 
лозинка за пристап  на VPN  мрежи;

11. да овозможи дефинирање на адреса на серверот 
на Управата за јавни приходи RFC 1035, RFC 1123, 
RFC 2181, а преведувањето од име во IP адреса да се 
врши преку DNS протокол;

12. да овозможи прием на команди од серверот на 
Управата за јавни приходи;

13. да овозможи автоматско или рачно активирање 
на исчитување на податоци од фискалната меморија, ра-
ботната меморија и мемориската картичка;

14. да овозможи едновремено исчитување на целата 
фискална меморија; 

15. да овозможи пренос на податоци до серверот на 
Управата за јавни приходи;

16. да овозможи прием на одзивот на серверот  на 
Управата за јавни приходи;

17. да овозможи детекција на исправноста на прено-
сот на податоци врз основа на примениот одзив на сер-
верот  на Управата за јавни приходи и

18. да  овозможи повторен пренос на бараните пода-
тоци кон серверот  на Управата за јавни приходи во за-
дадено време, дефиниран број на пати во денот во дефи-
ниран временски интервал, во случај на неисправен 
пренос на податоци до серверот  на Управата за јавни 
приходи.

(2) Покрај техничките и функционалните каракте-
ристики од став 1 на овој член, надворешниот GPRS 
терминал треба да има вграденa сериска RS232 портa 
за поврзување со фискалниот апарат, USB порта за 
врска со крипто модулот и да има вграден конектор за 
поврзување со надворешна антена.

(3)GPRS терминалот треба да ги исполнува и оста-
натите технички и функционални карактеристики спо-
ред меѓународно признаените CE стандарди за уредите 
на комуникациската технологија.

Член 26
Ознаки на даночните стапки во фискалниот апарат

(1) Означувањето на даночните стапки во фискални-
те апарати за даночни обврзници регистрирани за ДДВ 
се врши со алфа кодови А, Б и В на следниот начин:

- ознака „А” за добра и услуги кои се оданочуваат 
со општа даночна стапка на данокот на додадена вред-
ност (ДДВ);

- ознака „Б” за добра и услуги кои се оданочуваат 
со повластена даночна стапка на данокот на додадена 
вредност (ДДВ) и 

- ознака „В” за добра и услуги кои се ослободени од 
данокот на додадена вредност (ДДВ).

(2) Даночните обврзници кои не се регистрирани за 
целите на данокот на додадена вредност (ДДВ) за из-
вршениот промет на добра и услуги ја применуваат оз-
наката „Г”.

Член 27
Фискални принтери

(1) Фискалниот принтер кој работи во состав на ком-
пјутерскиот систем, ја извршува функцијата на елек-
тронска каса со фискална меморија и треба да ги обез-
беди следните услови:

1. да има вграден самостоен фискален модул со фис-
кална меморија;

2. да има вградени часовник и датум за реалното 
време, печатар и работна меморија за чување на подато-
ци за извршениот промет, вкупно и по даночни стапки;

3. да има порта за комуникација;
4. да има апликативна програма снимена на енергет-

ско независен медиум кој оневозможува корекција или 
бришење во фискалната меморија;

5. фискалниот модул да ги извршува стандардните 
касови функции, да управува со алфанумеричкиот печа-
тар со бонов и контролен траг, да управува со запишу-
вање и читање на податоците од фискалната меморија 
и самостојно читање на податоците од фискалната ме-
морија без постоење на систем со персонален компју-
тер и

6. да се постави единствената дозволена фискална 
пломба на соодветна завртка која гарантира недостап-
ност до сите компоненти кои влијаат на фискалната 
функционалност на апаратот, освен на делот за проме-
на на медиумот за печатење.

(2) Тестирањето на фискалниот принтер се извршу-
ва во системот со персоналниот компјутер под управу-
вање на софтверот за контрола на функционалните ка-
рактеристики.

Член 28
Функционални грешки на фискалниот апарат

(1) Фискалниот апарат треба да престане да функци-
онира автоматски во случај на:

1. прекинување на работа на печатарот;
2. исклучување на екранот за купувачот или опера-

торот;
3. дисконектирање на меморијата или фискалниот 

модул;
4. пополнување на фискалната меморија;
5. прекинување на врската со GPRS терминалот за 

пренос на податоци; 
6. прекинување на врската со крипто модулот;
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7. неиспраќање на дневниот  извештај во тек на 240 
часа од зададената временска одредница;

8. внесување на датум поранешен од датумот регис-
триран во фискалната меморија и

9. софтверска промена на кодот од апликативната 
програма.

(2) Во случај на грешка на фискалната меморија, 
фискалниот апарат ја открива и сигнализира со соодвет-
на порака и на екранот се испишува видот на грешката 
на македонско кирилично писмо.

Член 29
Часовник и датум за реално време

(1) Информацијата за часовникот и датумот може 
да се програмира со помош на соодветна наредба.

(2) Наредбата за корегирање на информацијата за 
часовникот и датумот може да се изврши само еднаш 
после дневното затворање.

(3) Фискалниот апарат треба да се програмира за да 
дозволи работење и во престапна година.

(4) При корегирање на тековниот датум фискалниот 
апарат треба да ја контролира точноста на внесениот да-
тум, кој не може да биде поранешен од датумот на вне-
сување на последната издадена фискална сметка во 
фискалната меморија или од датумот на пуштање во 
употреба на фискалниот апарат. При обид за внесување 
на поранешен датум, фискалниот апарат треба да се 
блокира до внесување на правилен датум. При внесува-
ње на датумот, кој се разликува со повеќе од еден ден 
понапред од датумот на последната фискална сметка, 
фискалниот апарат треба да биде обезбеден од евенту-
ална случајна грешка при внесувањето.

Член 30
Читач на платежни картички

(1) Читачот на платежни картички служи за автомат-
ска наплата од сметката на имателот на платежната кар-
тичка при што е потребно да биде поврзан со соодве-
тен процесинг центар преку телефонска линија.

(2) Наплатата се извршува така што картичката со 
својата магнетна трака се провлекува низ читачот на 
платежни картички при што се врши идентификација 
на имателот и автоматски се симнуваат средства од не-
говата сметка која се води во процесинг центарот.

(3) Читачот на платежни картички покрај читач за 
магнетна трака(лента) има и читач на “CHIP” картичка 
како и додатна тастатура за внес на личната тајна ло-
зинка, како и модем (приклучок) за поврзување на 
обична и ISDN линија која треба да овозможува H 25 
комуникација преку D- каналот.

Член 31
Функции на читачот на платежни картички

(1) Читачот на платежни картички ги има следниве 
функции: 

1. читање на податоците од магнетниот запис или 
од “CHIP”-от на картичката;

2. да биде подготвен за прифаќање на тајната лозин-
ка отчукана преку додатната тастатура;

3. воспоставување врска со процесинг центарот пре-
ку сопствен модем;

4. пренос на податоци од картичката и пренос на тај-
ната лозинка и

5. екрански приказ на повратната информација за ва-
лидност на трансакцијата.

(2) Боновиот траг од фискалната сметка треба да е 
индентичен со записот од читачот на платежна кар-
тичка. 

Член 32
Составни делови на читачот на платежни картички

(1) Читачот на платежната картичка треба да ги има 
следниве делови:

1. читач на магнетна трака (лента);
2. да биде подготвен за читач на “CHIP” картичка 

(SMART картичка);
3. тастатура;
4. екран;
5. печатар и
6. приклучоци за поврзување.
(2) Покрај деловите од став (1) на овој член читачот 

на платежни картички може да има и:
1. додатна тастатура за внес на лозинката - (PIN 

број);
2. екран осетлив на допир за прифаќање на екран-

ски потпис и
3. интернет можности.
(3) Во случај кога читачот на платежни картички е 

интегриран во фискалниот апарат, истиот покрај основ-
ните делови и функции треба да ги поседува паралелно 
деловите и функциите на читачот на платежни картич-
ки и тоа:

1. читач на магнетна трака(лента);
2. да биде подготвен за читач на “CHIP” кар-

тичка(SMART картичка);
3. модем;
4. додатна тастатура за внес на PIN бројот;
5. посебна тастатура за читачот на платежни картич-

ки или можност да се користи истата тастатура од фис-
калниот апарат;

6. посебен екран за читачот на платежни картички 
или можност да се користи истиот екран од фискални-
от апарат и

7. посебен печатар за читачот на платежни картич-
ки или можност да се користи истиот печатар од фис-
калниот апарат.

Член 33
Стандарди за читач на платежна картичка

(1) Читачот на платежна картичка треба да има нај-
малку еден RS 232 сериски излез за поврзување со фис-
калниот модул и да има вграден RS 485 сериски излез 
за поврзување со PIN PAD доколку истиот не е интегри-
ран во читачот на платежни картички.

(2) Читачот на платежна картичка треба да го испол-
нува стандардот (EMV 3.1.1 Level 1) и стандардите и 
инструкциите на националната платежна картичка.

(3) Читачот на платежна картичка работи по прото-
кол SPDH.

Член 34
Функционална поврзаност

(1) Фискалниот апарат е поврзан со читачот на пла-
тежна картичка и неговиот софтвер треба да ги подржу-
ва функциите на читачот, а воедно тие функции да не 
ја попречуваат нормалната работа на фискалниот апа-
рат.

(2) Во случај на постоење на мрежа (систем) на фис-
кални апарати, секој фискален апарат треба да биде 
проследен со читач на платежни картички.
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III. ФИСКАЛНА СМЕТКА, ФИСКАЛНО ЛОГО, СТОР-
НА СМЕТКА, ДНЕВЕН, ПЕРИОДИЧЕН И КОНТРО-
ЛЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ И КНИГА НА

ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 35
Фискална сметка

(1) Фискална сметка е документ со кој се потврдува 
плаќањето на цената на доброто или услугата, издаден 
од фискалниот апарат.

(2) Образецот на Фискална сметка  (ФС-01) е даден 
во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 36
Дневно отварање

Кога се врши дневно отварање на фискалниот апа-
рат, на првата фискална сметка треба да се испечати за-
бележителен идентификатор низ цела линија.

Член 37
Образец на фискално лого

(3) Образецот на Фискално лого  (ФЛ-04) е е даден 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 38
Сторна сметка

(1) Сметките што се печатат со исклучок на фискал-
ните сметки се сторни сметки.

(2) Сторните сметки треба да ги содржат следните 
елементи: 

1. назив и седиште на даночен обврзник; 
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и 

услуги; 
3. даночен број ЕДБ; 
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ; 
5. опис и количина на прометот на добро односно 

услуга, цена и износ, по поединечни даночни стапки 
или даночен код (даночна група);

6. износите треба да бидат поврзани со точна даноч-
на стапка; даночната стапка може да биде изразена во 
процент или даночен код (даночна група) која е дефи-
нирана на крајот на сметката;

7. евентуални подзбирови;
8. вкупен промет остварен од македонски произво-

ди кој треба да биде искажан со текстот „ПРОМЕТ ОД 
МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“;

9. пресметан данок од македонски производи прика-
жан по даночни стапки или даночен код (даночна 
група);

10. вкупен износ на данок од македонски произ-
води;

11. вкупен промет кој се должи, треба да биде иска-
жан со текстот “ВКУПЕН ПРОМЕТ”;

12. вкупен износ на данок;
13. пресметан данок прикажан по даночните ста-

пки, заедно со даночниот код доколку се користи; 
14.  уникатен 2D баркод во кој што е кодирана сод-

ржина од сторно сметка;  
15. часот, датумот на издавање и прогресивниот 

број на сторната сметка; датумот треба да биде прика-
жан во еден од следните формати дд/мм/гг или дд-мм-
гг; часот треба да се искаже во 24 часовен формат: чч-
мм или чч:мм и

16. текст: “СТОРНА СМЕТКА”.
(3) Текстот “СТОРНА СМЕТКА” се печати на поче-

токот и крајот на сметката со македонско кирилично 
писмо. 

(4) Сторната сметка не треба да го содржи фискал-
ниот заштитен знак (лого).  

(5) Кон издадената сторно сметка се приложува фис-
калната сметка која се сторнира.

(6) Елементите на сторно сметката треба да бидат 
искажани по редоследот согласно со ставот (1) на овој 
член.

(7) Образецот на Сторна сметка  (СС-02) е даден во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 39
Дневен финансиски извештај

(1) Дневниот финансиски извештај, ги содржи след-
ните задолжителни елементи:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и 

услуги;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. вкупен промет остварен од македонски произво-

ди кој треба да биде искажан со текстот „ПРОМЕТ ОД 
МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“

6. пресметан данок од македонски производи прика-
жан по даночни стапки или даночен код (даночна 
група);

7. вкупен износ на данок од македонски производи;
8. вкупен промет од тековниот ден;
9. вкупен промет искажан по даночни стапки;
10. вкупен износ на данок;
11. пресметан  данок прикажан  по даночни стапки 

заедно со даночен код (даночна група);
12. бројот на последната фискална сметка издадена 

пред затворање; 
13. вкупен број на издадени фискални сметки од по-

четок на употреба  на фискалниот апарат; 
14. број на сторни сметки издадени пред затворање; 
15. вкупен број на сторни сметки од почеток на 

употреба  на фискалниот апарат; 
16. вкупен промет од македонски производи од 

сторно сметки;  
17. пресметан данок од македонски производи при-

кажан по даночни стапки или даночен код од сторно 
сметки;

18. вкупен износ на данок од  македонски произво-
ди од сторно сметки;

19. вкупен промет од сторно сметки;
20. вкупен износ на данок од сторно сметки;
21. пресметан данок прикажан по даночни стапки 

или даночен код од сторно сметки;
22. вкупен промет од минерални масла кои содржат 

материи за обележување (ЕЛ);
23. вкупна количина во литри на продадени мине-

рални масла кои содржат материи за обележување 
(ЕЛ);

24. број на затворањето;
25. бројот на извршените ресетирања на фискални-

от апарат од последното затворање;
26. број на вкупно извршени ресетирања на фискал-

ниот апарат од неговото фискализирање до последното 
дневно фискално затворање;

27. уникатен 2D баркод во кој што е кодирана сод-
ржина од дневниот финансиски извештај;

28. час и датум на печатење; часот треба да биде ис-
кажан во 24 часовен формат: чч-мм или чч:мм; датумот 
треба да биде искажан во еден од следните формати : 
дд/мм/гг или дд-мм-гг;

29. фискалниот заштитен знак (лого) и регистрацис-
ки број на фискалниот апарат и 

30. со оддалеченост од најмалку две празни линии, 
податоци од нефискален тип се појавуваат и завршува-
ат со отпечатување на ("ДНЕВЕН   ФИНАНСИСКИ ИЗ-
ВЕШТАЈ").
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(2) Дневниот финансиски извештај треба да биде ис-
печатен со македонско кирилично писмо.

(3) Дневното затворање треба да се изврши еднаш 
во текот на 24 часа од работниот ден. Не се врши днев-
но затворање ако објектот е затворен во текот на цели-
от ден.

(4) Дневниот финансиски извештај треба да има по-
даток кој ќе покажува почеток на работа на фискалната 
меморија проследена со нејзинот регистарски број и 
фискалното лого.

(5) Елементите на дневниот финансиски извештај 
треба да бидат искажани по редоследот согласно ста-
вот (1) на овој член.

Член 40
Книга на дневни финансиски извештаи

(1) Книгата на дневни финансиски извештаи ги сод-
ржи следните задолжителни елементи и податоци:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;           
2. назив и адреса на деловниот објект;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран даночниот об-

врзник за ДДВ;
5. дата на која е регистриран прометот, внесен во 

книгата од дневниот финансиски
6. извештај;
7. вкупен промет остварен од македонски произ-

води;
8. пресметан данок од македонски производи прика-

жан по даночни стапки или даночен код (даночна 
група);

9. вкупен износ на данок од македонски производи;
10. вкупен промет искажан по даночни стапки; 
11. вкупен промет;
12. износ на данок по даночни стапки и
13. вкупен износ на данок.
(2) Во книгата се регистрираат податоците за вкуп-

ниот промет и ДДВ по работни денови, збирно за секој 
календарски месец и вкупно за годината.

(3) Книгата на дневни финансиски извештаи се во-
ди за секој деловен објект во кој се користат фискални 
апарати, а во објект во кој се користат повеќе фискални 
апарати, дневните извештаи во книгата се евидентира-
ат збирно.

(4) Книгата на дневни финансиски извештаи може 
да се води во електронска или хартиена форма.

(5) Образецот на Книгата на дневни финансиски из-
вештаи (КДФИ-01) е даден во Прилог 4 кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 41
Периодичен финансиски извештај

(1) Периодичниот финансиски извештај ги содржи 
следните задолжителни елементи:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и 

услуги;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. датум на почеток и крај за периодот на индицира-

ните дати;
6. број на извештајот;
7. вкупен промет остварен од македонски произво-

ди кој треба да биде искажан со  текстот „ПРОМЕТ ОД 
МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“;

8. пресметан данок од македонски производи прика-
жан по даночни стапки или даночен код (даночна 
група);

9. вкупен износ на данок од македонски производи;
10. вкупен промет;

11. вкупен промет искажан по даночни стапки
12. вкупен износ на данок;
13. пресметан  данок прикажан  по даночни стапки 

заедно со даночен код (даночна група);
14. вкупен број на фискални сметки;
15. вкупен број на сторно сметки;
16. вкупен промет од македонски производи од 

сторно сметки; 
17. пресметан данок од македонски производи при-

кажан по даночни стапки или даночен код од сторно 
сметки;

18. вкупен износ на данок од македонски производи 
од сторно сметки

19. вкупен промет од сторно сметки ;
20. вкупен износ на данок од сторно сметки;
21. пресметан данок по даночни стапки или дано-

чен код од сторно сметки;
22. вкупен промет од минерални масла кои содржат 

материи за обележување (ЕЛ);
23. вкупна количина во литри на продадени мине-

рални масла кои содржат материи за обележување 
(ЕЛ);

24. број на затворањата за период на индицираните 
дати;

25. бројот на извршените ресетирања на фискални-
от апарат;

26. уникатен 2D баркод во кој што е кодирана сод-
ржината од периодичниот финансиски извештај;

27. час и датум на печатење; часот треба да биде ис-
кажан во 24 часовен формат: чч-мм или чч:мм; датумот 
треба да биде искажан во еден од следните формати : 
дд/мм/гг или дд-мм-гг;

28. фискалниот заштитен знак (лого) и регистрацис-
ки број на фискалниот апарат и

29. текстот “ПЕРИОДИЧЕН ФИНАНСИСКИ  ИЗ-
ВЕШТАЈ” се печати на почетокот и крајот на  извешта-
јот. 

(2) Периодичниот финансиски извештај треба да би-
де испечатен со македонско кирилично писмо.

(3) Периодичниот финансиски извештај се печати 
по потреба на даночниот обврзник или на барање на 
Управата за јавни приходи. 

(4) Елементите на периодичниот финансиски извеш-
тај треба да бидат искажани по редоследот согласно со 
ставот (1) на овој член.

Член 42
Контролен финансиски извештај

(1) Контролниот финансиски извештај (пресек на 
состојба) ги содржи следните задолжителни елементи:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и 

услуги;
3. даночен број ЕДБ;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. вкупен промет остварен од македонски произво-

ди кој треба да биде искажан со текстот „ПРОМЕТ ОД 
МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ“ ;

6. пресметан данок од македонски производи прика-
жан по даночни стапки или даночен код (даночна 
група);

7. вкупен износ на данок од македонски производи;
8. вкупен промет;
9. вкупен промет искажан по даночни стапки;
10. вкупен износ на данок;
11. пресметан  данок прикажан  по даночни стапки 

заедно со даночен код (даночна група);
12. број на последната фискална сметка издадена 

пред печатење на извештајот;
13. број на сторно сметки;
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14. вкупен промет од македонски производи од 
сторно сметки; 

15. пресметан данок од македонски производи при-
кажан по даночни стапки или даночен код од сторно 
сметки;

16. вкупен износ на данок од македонски производи 
од сторно сметки;

17. вкупен промет од сторно сметки;
18. вкупен износ на данок од сторно сметки;
19. пресметан данок по даночни стапки или дано-

чен код од сторно сметки;
20. вкупен промет од минерални масла кои содржат 

материи за обележување (ЕЛ);
21. вкупна количина во литри на продадени минерал-

ни масла кои содржат материи за обележување (ЕЛ);
22. службено внесени пари;
23. бројот на извршените ресетирања на фискални-

от апарат;
24. уникатен 2D баркод во кој што е кодирана сод-

ржината од контролниот финансиски извештај;
25. час и датум на печатење; часот треба да биде ис-

кажан во 24 часовен формат: чч-мм или чч:мм; датумот 
треба да биде искажан во еден од следните формати : 
дд/мм/гг или дд-мм-гг; 

26. фискалниот заштитен знак (лого) и регистрацис-
ки  број на фискалнииот апарат и 

27. текстот “КОНТРОЛЕН ФИНАНСИСКИ  ИЗ-
ВЕШТАЈ” се печати на почетокот и крајот на извешта-
јот. 

(2) Контролниот финансиски извештај треба да би-
де испечатен со македонско кирилично писмо.

(3) Контролниот финансиски извештај е документ 
во кој се евидентирани збировите од сите евидентира-
ни и испечатени фискални сметки после печатење на 
последниот дневен финансиски извештај (тековен ден).

(4) Контролниот финансиски извештај се печати по 
потреба на даночниот обврзник или на барање на Упра-
вата за јавни приходи.

(5) Елементите на контролниот финансиски извеш-
тај треба да бидат искажани по редоследот согласно 
ставот (1)на овој член.

IV. ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА И ОДОБРУВАЊЕ НА 
ТИП И МОДЕЛ НА ФИСКАЛЕН АПАРАТ

Барање на дозвола за производство на фискални 
апарати
Член 43

Домашните правни лица, баратели на дозвола за 
производство на фискална апаратура и интегриран авто-
матски систем за управување кон барањето покрај дока-
зите за исполнување на условите од член 16 од Законот 
за регистрирање на готовински плаќања треба да доста-
ват и: 

1. извод од судска регистрација на дејноста;
2. документ за бонитет на барателот издаден од но-

сителот на платниот промет, односно Централниот ре-
гистар;

3. доказ дека не се во стечај или ликвидација;
4. доказ дека не им е изречена мерка на безбедност 

- забрана на вршење на дејност и
5. други докази, во два примерока.

Член 44
Потребни документи за добивање на одобрување на типот 

и моделот на фискален апарат односно за интегриран
автоматски систем за управување

(1) Правните лица баратели на дозвола за производ-
ство на фискална апаратура и интегриран автоматски 
систем за управување до Управата за јавни приходи ја 
доставуваат следната документација:

1. идентификациски податоци за производителот на 
опремата;

2. расположива опрема и други физички капаци-
тети;

3. расположиви залихи од репроматеријали со кои 
планира да располага;

4. список на стручен кадар (име, презиме и степен 
на стручна подготовка и доказ за нивната стручност за 
производство, сервисирање и одржување на фискална-
та апаратура, односно на интегрираниот автоматски 
систем за управување) потребен за производство и сер-
висирање на фискална апаратура, интегриран автомат-
ски систем за управување и читач на платежни кар-
тички;

5. декларација дека фискалната опрема е произведе-
на во согласност со дадените стандарди и одредбите на 
овој правилник;

6. изјава од производителот за редовно обезбедува-
ње резервни делови, техничка   одржување и сервисира-
ње и

7. податок за локацијата за спроведување на испро-
бувањето на пробниот модел од соодветниот тип и мо-
дел на фискалниот апарат.

(2) Кон документацијата од став (1) на овој член, за 
фискалната апаратура во два примероци потребно е да 
се приложи опис на конструкцијата, функционалноста 
на опремата и сигурносната опрема која гарантира точ-
ност во работењето, и тоа:

1. информација за екраните на операторот и потро-
шувачите;        

2. информација за печатарот;
3. информација за карактеристиките на фискалната 

меморија вклучувајќи ги   
4. карактеристиките за температурата;
5. информација за карактеристиките на обвивката 

на фискалниот апарат; 
6. детален опис на хардверските компоненти;
7. информација за поврзување со надворешните 

електронски уреди;       
8. информации за апликативните програми;
9. листа на електронски компоненти во согласност 

со меѓународни стандарди,   
10. односно нивните основни карактеристики;
11. планови, односно описни шеми на техничките и 

функционални карактеристики; 
12. изворен код на целокупниот софтвер (системски 

и апликативен) од фискалниот апарат; 
13. дијаграм кој ја содржи функционалната органи-

зација на софтверот;
14. листа на  комуникациски протоколи користени 

при комуникација на фискалниот апарат кога е приклу-
чен со електронска фискална опрема или во интегри-
ран систем за автоматско управување;

15. документација поврзана со декларацијата за 
усогласување со CE стандардите;        

16. целосна документација од тестирањето на проб-
ниот модел и атестот; 

17. фотографии на опремата, местот на пломбирање 
и на фискалната меморија;   

18. упатство за употреба и монтажа; 
19. правила за одржување;
20. упатство за даночната администрација за поста-

пката на фискализација, контрола на работата на фис-
калниот апарат и контрола на содржината на фискална-
та меморија;

21. опис со дизајн и примерок на идентификациони-
те знаци на овластениот сервисер;   

22. гарантен рок;
23. листа на центри за техничко одржување и серви-

сирање и
24. други податоци неопходни за презентирање на 

типот и моделот на фискалната апаратура.
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(3) Кон документацијата од став (1) на овој член, за 
GPRS терминалите, во два примероци треба да се под-
несат и следните документи:

1. информација за карактеристиките на обвивката 
на GPRS терминалот;

2. детален опис на хардверските компоненти;
3. информација за поврзување со надворешните 

електронски уреди;
4. информации за апликативните програми;
5. листа на електронски компоненти во согласност 

со меѓународни стандарди, односно нивните основни 
карактеристики;

6. планови односно описни шеми на техничките и 
функционални карактеристики;

7. изворен код на целокупниот софтвер (системски 
и апликативен) од GPRS терминалот; 

8. дијаграм кој ја содржи функционалната организа-
ција на софтверот;

9. листа на комуникациски протоколи користени 
при комуникација на GPRS терминалот со фискалниот 
апарат и со серверот на Управата за јавни приходи;

10. документација поврзана со декларацијата за 
усогласување со CE  стандардите;

11. целосна документација од тестирањето на проб-
ниот модел и атестот;

12. фотографии на опремата и местото на пломби-
рање;

13. упатство за употреба и монтажа;
14. правила за одржување;
15. гарантен рок и
16. други податоци неопходни за презентирање на 

типот и моделот на GPRS терминалот.

Член 45
Контрола на пробен тип и модел на фискален 

систем на опрема

(1) Контрола на пробен тип и модел на фискален 
систем на опрема се врши заради негово одобрување и 
пуштање во употреба.

(2) Контролата на пробен тип и модел на фискален 
систем на опрема се врши во лабараторија и на самото 
место каде е инсталиран пробниот тип и модел на фис-
кален систем на опрема.

(3) Независното акредитирано правно лице за испи-
тување на пробен тип и модел на фискален систем на 
опрема може да побара од барателите на дозвола за про-
изводство на фискална апаратура и интегриран автомат-
ски систем за управување документи наведени во чле-
нот 44 од овој правилник, кои ќе му бидат од важност 
во постапката на испитувањето.

(4) Независното акредитирано правно лице по из-
вршеното испитување изготвува извештај со целосна 
документација од тестирањето на пробниот модел и 
атестот и  води евиденција за овластените производите-
ли и контролираните пробни типови и модели за фиска-
лен систем на опрема.

Член 46
Софтвер на фискалниот апарат

(1) За секој тип и модел на фискалени систем на оп-
рема се доставува до независното акредитирано правно 
лице за испитување и до Управата за јавни приходи ме-

диум кој ги содржи системскиот и апликативниот код 
на фискалниот апарат и GPRS терминалот, со детална 
документација на македонски јазик. Во документација-
та графички и текстуално се претставуваат програмски-
те процедури.

Член 47
Контрола во лабораториски услови

(1) Проверката и контролата во лабораториски усло-
ви опфаќа контрола на фискалниот систем на опрема 
кој се потврдува со CE стандардите за продажба и тоа: 
EN 60950, EN 55022: Класа А и EN 50082-1.

(2) Фискалната опрема треба да функционира при 
влажност од 20% до 80% и температура од -10 до +45 
степени целзиусови.

(3) Фискалната опрема се тестира на временски ус-
лови во еден циклус и тоа:

1. се поставува во комора со влажност од 20%, елек-
тричната енергијата доставувана до единицата е 220V, 
фискалната опрема треба да работи до степен кога авто-
матски печати една комплетна фискална сметка секои 
четири минути со максимум интервали помеѓу испеча-
тените редови од 10 секунди и минимум интервали од 
две секунди; 

2. температурата се доведува до -10 степени целзиу-
сови, потоа се покачува до +45 степени целзиусови со 
раст од 1 степен целзиусов на минута, температурата 
се одржува на 45 степени целзиусови еден час, потоа се 
намалува на -10 степени целзиусови со намалување од 
1 степен целзиусов на минута и се одржува 1 час, ова 
се смета како еден циклус на тестирање.

(4) Фискалната опрема е исправна за работа во си-
мулираните временски услови доколку функционира 
исправно за време на целото тестирање и се потврдува 
преку испечатените сметки.

(5) За проверката и контролата се изготвува извеш-
тај за сите квантитавни податоци за електро-механички-
те карактеристики на серијата и типот на произведени-
те фискални системи на опрема кој содржи и изјава за 
соодветство на фискалната опрема.

Член 48
Испитување на интегрираниот автоматски систем 

за управување

(1) Испитувањето на интегрираниот автоматски сис-
тем за управување се извршува на местото на корис-
тење, при што се докажува целосната контрола врз про-
метот на добрата и услугите и обезбедување на услови-
те за секојдневен автоматски пренос на податоци реали-
зиран со постојана електронска врска со Управата за 
јавни приходи.

(2) Електронските системи со фискална меморија за 
регистрирање на прометот на нафтени деривати на ма-
ло се испитуваат во објектот, а централната регистрира-
на апаратура се испитува со помош на симулатор вклу-
чен во системот со сметачки уред за количината и пот-
рошокот на нафтените деривати.
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(3) Испитувањето на функционалноста на пробниот 
тип и модел се врши од страна на Комисија за одобру-
вање и проучување на документите и оценување на сер-
висната мрежа за одржување на фискалната опрема 
формирана во Управата за јавни приходи.

Издавање на дозвола за одобрување на користење 
на соодветен модел на фискална апаратура односно

за интегриран автоматски систем за управување

Член 49
(1) Врз основа на  спроведените контроли и увид во 

приложената документација од страна на Управата за 
јавни приходи, до министерот за финансии се доставу-
ва предлог за издавање на дозвола за одобрување на ко-
ристење на соодветниот модел на фискална апаратура, 
односно интегрираниот автоматски систем за уравува-
ње и документите од член 43 и 44 и извештаите од 
член 45 и 47 од овој правилник.

V. ПРОВЕРКА И КОНТРОЛА НА ФИСКАЛНИТЕ АПА-
РАТИ И ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ

Член 50
Проверката и контролата на фискалните апарати

(1) Проверката и контролата на фискалните апарати 
подразбира контрола на електромеханичките каракте-
ристики на хардверот и на софтверот на истите.

(2) Процесот на проверка и контрола на фискалните 
апарати се состои од:

1. Контрола при прием на составни делови на фис-
калниот систем на опрема;

2. Контрола во процесот на производство;
3. Периодична проверка и
4. Вонредна контрола.

Член 51
Контрола при прием на составни делови 

на фискалниот систем на опрема

(1) Проверката и контролата при прием на составни де-
лови на опремата опфаќа проверка на соодветноста на тех-
ничката документација со деловите доставени на увид.

(2) Проверката и контролата од став (1) на овој член се 
изведува на местото каде што се наоѓаат составните де-
лови, од преставник на независното акредитирано правно 
лице и  претставници на Управата за јавни приходи.

(3) Времетраењето на контролата не може да трае 
повеќе од еден ден. 

(4) За спроведената проверка и контрола при прием 
на составните делови на опремата се изготвува извеш-
тај за соодветноста на составните делови на опремата 
со техничката документација од страна на независното 
акредитирано правно лице.

Член 52
Контрола во процесот на производство

(1) Проверката и контролата во процесот на произ-
водство на фискалните апарати опфаќа контрола на 
електро-механичките и функционалните карактеристи-
ки на произведените апарати.

(2) Проверката и контролата од став 1 на овој член 
се изведува на местото каде што се одвива производни-
от процес, од претставник на независното акредитира-
но правно лице и  претставници на Управата за јавни 
приходи и притоа производителот треба да ги обезбеди 
сите потребни услови за непречено одвивање на контро-
лата.

(3) За спроведената проверка и контролата во проце-
сот на производство на фискалните апарати се изготву-
ва идентификација на произведената серија и тип на 
фискален апарат. 

(4) За спроведената проверка и контрола во проце-
сот на производство на опремата се изготвува извештај 
за соодветноста на електро-механичките и функционал-
ните карактеристики на фискалниот систем на опрема, 
од страна на независното акредитирано правно лице.

Член 53
Периодична проверка

(1)Периодична проверка се врши еднаш годишно и 
опфаќа основни функционални проверки на фискални-
от систем на опрема кој е во употреба без да се отстра-
ни фискалната пломба.

(2)Перидичната проверка се врши од страна на ов-
ластените производители на самото место кај даночни-
те обврзници. 

(3)Овластениот производител треба да постави на-
лепница на фискалниот апарат за извршената периодич-
на проверка која содржи податок за сервисниот центар 
и за периодот за кој важи извршената проверка. 

Член 54
Вонредна контрола

(1) Вонредна контрола се врши кога постои созна-
ние за несоодветност на електро-механичките каракте-
ристики на фискалниот систем на опрема од страна на 
Управата за јавни приходи, во однос на деловите кои 
се одобрени и пуштени во употреба.

Член 55
Сервисирање

(1) Техничкото одржување и сервисирање треба да 
го врши производителот или од него овластен сервисен 
центар.

(2) Сервисирањето на одобрениот фискален систем 
на опрема се врши за периодот од најмалку седум годи-
ни врз основа на договор помеѓу производителите и 
Управата за јавни приходи и се води евиденција во која 
се содржани следните елементи:

1. назив на фирмата, седиштето, адресата и даночни-
от број;

2.  комерцијално име на типот и моделот на фискал-
ниот апарат;

3. регистарски број на фискалниот апарат;
4. комерцијално име на типот и моделот на GPRS 

терминалот; 
5. IMEI број на GPRS терминалот;
6. ICCID број на SIM картата; 
7. број на мемориската картичка;
8. број на крипто модулот; 
9. број на крипто карта;
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10. бројот на дозволата за одобрување на  типот и 
моделот на фискалниот апарат и GPRS терминалот и

11. договорни страни.
 (3) Евиденцијата за фискалниот систем на опрема 

обезбедува забележување на сите операции кои се пов-
рзани со инсталирање, фискализирање, техничко од-
ржување и сервисирање.

(4) Сервисниот центар на производителот или од не-
го овластен сервисен центар за техничко одржување и 
сервисирање на фискалниот систем на опрема во сер-
висната книшка евидентираат:

1. датум и час на доставено барање за техничко од-
ржување или сервисирање;   

2. датум и час на почетокот на интервенцијата;
3. краток опис на пронајдената грешка пред отстра-

нувањето на фискалната пломба; 
4. индикација дали фискалната пломба треба да се 

отстрани;
5. датум и час на дислокацијата на фискален систем 

на опрема доколку треба да се дислоцира за поправка;
6. бројот на последната фискална сметка и бројот 

на последното дневно затворање;         
7. изјава од сервисерот кој  го одржува или сервиси-

ра фискалниот систем на опрема дека правилно функци-
онира и кога е отстранета фискалната пломба; 

8. датум и час на завршување на интервенцијата и
9. датум и час на враќање на фискалниот систем на 

опрема доколку е извршена поправка надвор од место-
то на инсталацијата.

(5) Сопственикот на фискален систем на опрема тре-
ба да повика сервис во случај на дефект освен во праз-
нични денови.

Член 56
Евиденција

Производителите на фискален систем на опрема во-
дат евиденција за движењето на фискалната апаратура 
кој треба да содржи:

1. назив на даночниот обврзник;
2. дејноста и даночниот број на примателот на фис-

кален систем на опрема;
3. локација на инсталација на фискалниот систем на 

опрема;
4. комерцијално име на типот и моделот на фискал-

ниот апарат;
5. регистарски број на фискалниот апарат;
6. комерцијално име на типот и моделот на GPRS 

терминалот; 
7. IMEI број на GPRS терминалот;
8. ICCID број на SIM картата;
9. број на мемориска картичка;
10. број на крипто модулот;
11. број на крипто карта;
12. датум и број на дозволата за одобрување на ти-

пот и моделот на апаратот; 
13. датум и број на дозволата за одобрување на ти-

пот и моделот на GPRS терминалот;
14. датум на доставување и број на испратница и
15. датум на враќање или препраќање во рамките на 

еден корисник и детали од документацијата на движе-
њето.

Член 57
Регистрација на фискалниот систем на опрема

(1) Даночниот обврзник или овластениот производи-
тел во негово име, набавениот фискален систем на опре-
ма го пријавува во Управата за јавни приходи поради 
пуштање во употреба (фискализирање). 

 (2) Сервисерот ја врши постапката за пуштање во 
употреба (фискализација) на фискалниот систем на оп-
рема во сервисниот центар, односно електронскиот сис-
тем со фискална меморија за регистрирање на проме-
тот на нафтени деривати на мало на локацијата каде е 
инсталиран системот.

(3) По констатирањето на спроведената процедура 
на фискализирање се врши пломбирање на фискалниот 
систем на опрема со фискална пломба од страна на 
Управата за јавни приходи. 

(4) Кога се отстранува фискалната пломба од стра-
на на сервисерот, при сервисирање или одржување на 
фискалниот систем на опрема, сервисерот ставa своја 
сервисна пломба, со индикација за новата пломба со ко-
дот и ознака за идентификација на сервисерот.

(5) По извршеното севисирање или техничко одржу-
вање на фискалниот систем на опрема, овластениот сер-
висер  ги евидентира сите извршени операции во сер-
висната книшка и ја известува Управата за јавни прихо-
ди за извршената интервенција. По добиеното известу-
вање се врши пломбирање на фискалниот систем на оп-
рема од страна на Управата за јавни приходи.

(6) Фискалниот систем на опрема не се употребува 
без фискална односно сервисна пломба и не се прене-
сува, користи или оттуѓува во друг деловен објект без 
да се пријави во Управата за јавни приходи.  Промена-
та или одјавата на фискалниот систем на опрема  треба 
да бидат одобрени од страна на Управата за јавни при-
ходи.

(7) Фискализираните фискални системи на опрема 
поединечно по обврзници и деловни објекти се евиден-
тираат од страна на Управата за јавни приходи.

Член 58
Фискална и сервисна пломба

(1) Фискалната и сервисната пломба се во елипсо-
видна форма со димензии 8 x 6 мм.

(2) Фискалната пломба содржи ознака со која се 
идентификува овластеното лице од Управа за јавни при-
ходи кое извршило фискализација, а сервисната плом-
ба го идентификува овластеното лице на производите-
лот односно сервисот.

(3) Втиснување на кодот на фискалната  пломба се 
врши од страна Управа за јавни приходи.

(4) Држачот на фискалната пломба треба:
1. да биде јасно видлив;
2. не смее да се прекрива со никаков  објект; 
3. да биде заштитен од удар и
4. на него да биде нанесена полна смеса која ја заш-

титува главата на завртката и ја осигурува недостапнос-
та на обвивката.
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(5) Секоја фискална апаратура и надворешно пов-
рзан GPRS терминал со фискална апаратура имаат фис-
кална пломба.  

Член 59
Евиденција на техничари

 (1) Правното лице за сервисирање, редовно и вон-
редно техничко одржување, води евиденција на техни-
чарите кои се квалификувани за сервисирање и одржу-
вање на фискалниот систем на опрема.

(2) Во евиденцијата на техничарите за сервисирање 
и техничко одржување на фискалниот систем на опре-
ма се наведуваат:

1. име и презиме;
2. единствен матичен број;
3. кодот за идентификација на сервисната пломба; 
4. број на идентификационата картичка;
5. дата на отпочнување односно прекинување на ра-

ботен однос и 
6. сервисен центар.
(3) Секоја промена на податоците за техничарите се 

внесува во евиденцијата.
(4) Секој техничар за сервисирање и техничко од-

ржување на фискалниот систем на опрема има картич-
ка за идентификација со следнава содржина:

1. слика;
2. име презиме; 
3. потпис;
4. ознаки за идентификација на фирмата за сервиси-

рање; 
5. кодот за идентификација на сервисната пломба и
6. број на картичката.
(5) Идентификациска картичка на техничарот е неп-

ренослива.
(6) За секоја промена во правното лице за сервиси-

рање, редовно и вонредно техничко одржување задол-
жително се известува Управата за јавни приходи.

 (7) Правното лице за сервисирање и техничко од-
ржување на фискалниот систем на опрема, по барање 
на Управата за јавни приходи, доставува ажуриран спи-
сок на авторизирани техничари.

Член 60
Итна сметководствена книга

(1) Во случај на нефункционирање на фискалниот 
систем на опрема обврзникот за извршениот промет на 
добра и услуги издава парагон блок и води итна сметко-
водствена книга.

(2) Парагон блокот содржи:
1. место, дата на издавање и сериски број;
2. име и адреса на даночниот обврзник кој го из-

вршува прометот и даночен број и 
3. опис, количина, цена и вредност на прометот и 

вкупен промет.

(3) Итната сметководствена книга ги содржи след-
ните елементи:

1. назив и седиште на даночниот обврзник;
2. назив и адреса на објектот за промет на добра и 

услуги;
3. даночен број;
4. даночен број под кој е регистриран за ДДВ;
5. датум(дд/мм/гггг) и час (чч-мм) на престанок на 

функционирање на фискалниот систем на опрема;
6. датум(дд/мм/гггг) и час (чч-мм) на пуштање во 

употреба по извршената интервенција;
7. издадени парагон блокови (од - до сериски број);
8. вкупен дневен промет искажан по поединечни да-

ночни стапки;
9. дневен вкупен промет;
10. вкупен дневен данок по поединечни стапки и
11. вкупен дневен данок.
(4) Парагон блоковите и итната сметководствена 

книга се заверени од Управата за јавни приходи.
(5) Образецот на итната сметководствена книга 

(ИСК-03) даден во Прилог 5 кој е составен дел на овој 
правилник.

Член 61
Зачувување на документи

Парагон блокот, дневните финансиски извештаи, 
книгата за дневни финансиски извештаи, итната сметко-
водствена книга, полната фискална меморија, меморис-
ката картичка и крипто картата, даночниот обврзник ги 
чува во деловниот објект пет години од датумот на по-
следната промена.”

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 62
Со денот на отпочнувањето на примена на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за издавање 
на документ касова сметка за сторна трансакција и за 
функционалните и техничките карактеристики кои тре-
ба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот ав-
томатски систем за управување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 55/01, 57/01, 99/01, 91/04, 
61/05, 03/08, 25/08 и 141/10) и Правилникот за начинот 
за проверка и контрола на системот на фискалните апа-
рати („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.152/11).

Член 63
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Републи-
ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јану-
ари 2014 година.

Бр. 19 – 28771/1
12 септември 2013 година Министер за финансии,

Скопје Зоран Ставрески, с.р.
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Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, 
дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл. весник на РМ“ 
бр. 26/10, 129/10, 106/11 и 14/2012), го објавува 

П Л А Н О Т
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ЗА 2014 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

3041.



 Стр. 66 - Бр. 126                                                                             13 септември 2013

           Бр. 08-5912/1                                 Министер за транспорт и врски
10 септември 2013 година                                      на Република Македонија,
                Скопје                                        Миле Јанакиески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3042.
Врз основа на член  56  од Законот за социјалната 

заштита (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13 и 79/13), Mинисте-
рот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА  
СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И 
ИМОТНИТЕ ПРАВА НА ДОМАЌИНСТВОТО, ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕТО НА  НОСИТЕЛОТ НА ПРАВО-
ТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  ОС-
ТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО

НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Член 1
Во Правилникот за начинот на утврдување на  сос-

тојбата на приходите, имотот и имотните права на дома-
ќинството, определувањето на  носителот на правото и 
потребната документација за  остварување и користење 
на правото на социјална парична помош,  („Службен 
весник на Република Македонија″ бр. 54/13),  во член 2 
став 2 по точката 10.  се додава нова точка 11.,  која 
гласи: 

„11. паричен надоместок што се исплаќа во рамки 
на ИПА проект кој го спроведува Министерството за 
труд и социјалната политика, финансиран од Европска 
унија за учество на обуки заради социјално вклучу-
вање, за времетраење на проектот. “

Точките 11. и 12. стануваат точки 12. и 13. 
Член 2

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

Бр. 10-5979/3 Министер
4 спетември 2013 година за труд и социјална политика

Скопје Диме Спасов, с.р.
__________

                                 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА
3043.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 
10.9.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на 

Васко Кузев, судија на Апелациониот суд Битола, со на-
вршување на 64 години на 23.8.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 10.9.2013 година. 

Бр.07-1591/1 Судски совет
10 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3044.
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 
10.9.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Аница Јанковска, судија на Основниот суд Неготино, 
со навршување на 64 години на 11.8.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 10.9.2013 година. 

Бр.07-1592/1 Судски совет
10 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

__________
3045.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 
10.9.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Беќир Зулфиу, судија на Апелациониот суд Скопје, со 
навршување на 64 години на 7.8.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 10.9.2013 година. 

Бр.07-1593/1 Судски совет
10 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

__________                                                                        
3046.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден  
10.9.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на 

Нехат Исмаили, судија на Основниот суд Тетово, со на-
вршување на 64 години на 20.7.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то –  10.9.2013 година. 

Бр.07-1594/1 Судски совет
10 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.
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3047.
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 
10.9.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Грета Шишковска, судија на Основниот суд Скопје 1 
Скопје, со навршување на 64 години на 22.7.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 10.9.2013 година. 

Бр.07-1595/1 Судски совет
10 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

__________
3048.

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 
10.9.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

Се констатира престанок на судиската функција на 
Митко Георгиев, судија на Основниот суд Делчево, со 
навршување на 64 години на 12.5.2013 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 10.9.2013 година. 

Бр.07-1596/1 Судски совет
10 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3049.
Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 

на член 101 од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 
7/08, 57/10, 135/11 и 13/2013), постапувајќи по Барање-
то на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје од  бр. 
08-УП1-127 од 23.7.2013 година, на седницата одржана 
на ден 5.9.2013 година, донесе 

       
Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност за именување на Велимир Ши-
повиќ, дипломиран економист,  за  извршен член на 
брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Велимир Шиповиќ 
за извршен член на брокерската куќа Иново Брокер АД 
Скопје, се дава за период од (4) четири години, соглас-
но на Одлука бр.08-05 од 29.5.2013 година донесена од 
страна на Собранието на акционери и согласно на  Од-
лука бр. 08-06 од 17.7.2013 година донесена од Одбо-
рот на директори на брокерската куќа Иново Брокер 
АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Велимир Шиповиќ од функци-
јата извршен член на брокерската куќа Иново Брокер 
АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за име-
нување на извршен член од страна на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија и во дру-
ги случаи утврдени со закон.

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

Бр. 08-УП1-127 Комисија за хартии од вредност
5 септември 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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