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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3321. 

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 
40/2006, 136/2008, 44/11 и 51/11) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 октомври 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Се верифицира мандатот на пратеникот 
-  Марија Рашковска. 
 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр.07-4474/1 Претседател 
29 октомври 2012 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 
 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ност од  вршење  дејност, формата и 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3322. 
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 и 51/2011),  
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.10.2012 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗРА-
БОТКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ  
И  УНАПРЕДУВАЊЕ  НА ЈП „МАКЕДОНСКИ 

ШУМИ“ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира работна група за изра-

ботка на Стратегија за трансформирање и унапредува-
ње на ЈП „Македонски шуми“ Скопје.  

 
Член 2 

Работната група е составена од следните претстав-
ници:  

- Претставници  од  ЈП „Македонски шуми“: 
1. Жарко Караџоски, дипл.прав. – претседател  
2. Горан Стојковски, м-р  -член; 
3. Митко Занов, дипл.шум.инж.-член; 
4. Игор Лазаровски, дипл.шум.инж.- член; 
- Претставник од Кабинетот на заменикот на пре-

тседателот на Владата задолжен за економски прашања 
и за координација со економските ресори: 

5. Мартин Стошиќ; 
- Претставник од Министерството економија: 
6.Теута Незири; 
- Претставници од Министерството за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство: 
7. Војо Гоговски, м-р.- член;  
8. Орце Здравковски, м-р. – член; 
- Претставник од Министерството за финансии: 
9. Весна  Крпачовска; дипл.ек.- член; 
- Претставник од  Државниот  инспекторат  за шу-

марство и ловство: 
10. Билен Саљији, дипл.прав.- член; 
- Претставник  од Шумарски факултет: 
11. Здравко Трајанов, доц.д-р – член; 
- Претставник од синдикат: 
12. Живко Митревски, дипл. прав.- член; 
- Консултант: 
13. Биљана Ангелова, проф.  д-р - член;  
- Претставник од  Национална асоцијација  на сопс-

твеници на приватни шуми: 
14. Војо Соколовски, претседател на асоцијацијата 

– член. 

Член 3 
Со работната група ќе раководи Жарко Караџоски, 

претставник од ЈП „Македонски шуми“ Скопје.   
   

Член  4 
За спроведените активности од изготвувањето на 

Стратегија за трансформирање и унапредување на ЈП 
„Македонски шуми“ Скопје, работната група треба да 
доставува двомесечни извештаи до Владата на Репуб-
лика Македонија. 

 
Член 5 

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

  
 Бр. 41-6770/1                  Заменик на претседателот 

9 октомври 2012 година       на Владата на Република 
     Скопје                              Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 
3323. 

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен ре-
гионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 63/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 2.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО  

2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се доделуваат средства за финанси-

рање на проекти за развој на селата во 2012 година во 
вкупен износ од обезбедени во Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година и во раздел 280.01 потпро-
грама ОА Рамномерен регионален развој во 2012 годи-
на во износ од 1.903.000,00 денари, наведени во Листа-
та на проекти за развој на селата во 2012 година која е 
дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средс-
твата кои ќе бидат распределени, единиците на локал-
ната самоуправа потребно е истите да ги вратат во Бу-
џетот на Република Македонија. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-6780/1 Заменик на претседателот 

2 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје       Македонија, 

  м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2012 година, донесе  

   
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ 
НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО  

2012 ГОДИНА 
   

Член 1 
Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични 

развојни потреби  за 2012 година во вкупен износ од 3.806.550,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република 
Македонија за 2012 година,  во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во 2012 година, 
наведени во Листата на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2012 година, која е 
дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната 
самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија. 

        
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.    
 

            Бр. 41-6781/1                                               Заменик на претседателот 
     2 октомври 2012 година                                                  на Владата на Република 
                Скопје                                                                Македонија, 

                                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

3324. 
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Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.63/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2012 година, донесе  

   
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ   
ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2012 ГОДИНА 

   
Член 1 

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за 2012 
година во износ од 13.322.925,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2012 година, во 
раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во 2012 година, наведени во листата на проекти 
за развој на планските региони за 2012 година која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука. 

   
Член 2 

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, Центрите за развој на 
планските региони, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
    

          Бр.41-6782/1                                           Заменик на претседателот 
 2 октомври 2012 година                                             на Валадата на Република 
             Скопје                                            Македонија, 

                                                       м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

3325. 
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3326. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010, 51/2011 и 
74/2012) 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 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
9.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 
подлоги за планскиот опфат, согласно мастер план за 
развој на скијачки центар „Попова Шапка“, изработен 
од страна на АД „ЕЛЕМ“. 

 
Член 2 

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

Бр. 41-7838/1 Претседател на Владата 
9 октомври 2012 година на Република Македонија, 

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

3327. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
20.10.2012 година, донесе 

                                                      
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА  ИЗРАБОТКА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН  ЗА СЕЛО СОПИШТЕ - РАЗРАБОТКА НА 
БЛОК  1, КО СОПИШТЕ, ОПШТИНА  СОПИШТЕ 

    
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште  за израбо-
тка на Урбанистички план за село Сопиште – разрабо-
тка на блок 1 (Домување; комерцијални и деловни на-
мени; јавни институции; производство, дистрибуција и 
сервиси; зеленило, спорт и рекреација и меморијални 
простори; инфраструктура) КО Сопиште, општина Со-
пиште.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, согласно Списокот на индикации 
за катастарски парцели, со вкупна површина на земји-
штето во планскиот опфат од 101296м2, од кои земјо-
делско земјиште 99065м2, изготвен од Агенцијата за 
катастар на недвижности, Центар за катастар на нед-
вижности Скопје бр.1109-7847/2012 од 17.10.2012годи-
на, 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. 41-8029/1 Заменик на претседателот 

20 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

3328. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈА-
ТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА  
НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Служба 
за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија и престанува користењето на движна ствар 
со следните карактеристики: 

Патничко моторно возило  
- модел  DODGE,  
- тип  INTERPRID SE,  
- број на шасија 2B3HD46R72HI33777,  
- број на мотор SK110814/08, 
- регистарски број SK-907-TU, 
- година на производство 1999 година, 
- работна зафатнина на моторот  2736 см 3, 
- сила на моторот 149 kw/ks.         
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Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на  

трајно користење, без надомест на Агенцијата за стран-
ски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија. 

 
Член 3 

Директорот на Службата за општи и заеднички ра-
боти, склучува договор со  директорот на Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Македонија, со кој се уредуваат правата и обвр-
ските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука, ко-
ја се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-8061/1 Заменик на претседателот 

16 октомври 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

3329. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 24.10.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕТО НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижна ствар – земјиште, сопственост на Република 
Македонија, кое претставува дел од КП број 5108, КО 
Центар 1, со површина од 2298м2, евидентирано во 
Имотен лист број 48987. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-8096/1   Претседател на Владата 

24 октомври 2012 година     на Република Македонија, 
Скопје    м-р Никола Груевски, с.р.   

____________ 
3330. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 24.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на недвиж-
на ствар на Градот Скопје („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 87/2011). 

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

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

 
Бр. 41-8096/2   Претседател на Владата 

24 октомври 2012 година     на Република Македонија, 
Скопје    м-р Никола Груевски, с.р.   

___________ 
3331. 

Врз основа на член 7 од Законот за земјоделство и 
рурален развој (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 49/10, 53/11 и 126/12), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 24.10.2012 
година, донесе 

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

ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛЕН 
РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2013-2017 ГОДИНА 
 

I. ВОВЕД 
 

Дефинирањето и разработка на мерките на финан-
сиска поддршка за земјоделството и руралниот развој 
за временски период од пет години, претставува пове-
ќегодишно буџетско и стратешко планирање кое за прв 
пат се воведува во спроведувањето на земјоделската 
политика во Република Македонија. Покрај унапреду-
вање на планирањето на расходите за финансиската 
поддршка на земјоделските политики на администра-
тивно ниво, програмирањето на мерките на поддршка 
истовремено ќе обезбеди зголемување на извесноста во 
планирањето на приходите на земјоделските произво-
дители и следствено донесување на соодветни деловни 
одлуки во земјоделското производство и инвестициите.  

Следниот програмски петгодишен период од 2013 
до 2017 година, доаѓа после период во кој се заокружи 
постепеното воведувањето на сериозни и организирани 
мерки на државна политика на поддршка на земјоделс-
твото и руралниот развој после нивното целосно уки-
нување во средината на деведесетите и паралелното 
либерализирање на пазарите од почетокот на новиот 
милениум. Во периодот од 2007 до 2012 година беа по-
вторно поставени основите на земјоделска политика во 
Република Македонија, од донесување на неопходната 
правна и стратешка рамка, воспоставување на сите ин-
ституционалните услови за спроведување на политики-
те на поддршка, се до нивна реална имплементација.  

Стратешката одлука за повторното воведување на 
сеопфатните политики за поддршка на земјоделството 
и руралниот развој во 2007 година беше овозможено со 
одлуката на Владата на Република Македонија за ало-
цирање на значително повисоки средства наменети за 
политиките на државна поддршка на земјоделството и 
руралниот развој и на нивно повеќегодишно планира-
ње со континуирано зголемувачки износ на годишна 
основа. Позитивниот нагорен тренд на издвојувања во 
земјоделството и руралниот развој продолжија и во 
периодот после 2009 година и покрај негативното вли-
јание на светската финансиска криза.  

Законот за земјоделство и рурален развој од 2010 
година кој е надоградување на законот од 2007 година, 
претставува системска основа за земјоделските полити-
ки на поддршка кои во голема мерка се прилагодени и 
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со политиките на Заедничката земјоделска политика 
(во понатамошниот текст ЗЗП) на Европската унија (во 
понатамошниот текст ЕУ), и истиот ги вклучува одред-
бите за програмирање и имплементација на државните 
политики и мерките на директна поддршка за земјо-
делството и руралниот развој, организација на пазарите 
со земјоделски производи и за државната помош во 
земјоделството. Како институционален  одговор на 
ефектите на светската економска криза со законските 
измени од 2010 година се обезбеди и можност за опци-
онално воведување на пазарни интервенции, а беа наг-
ласени и политиките на поддршка на здружувањето на 
земјоделските производители.   

Согласно овој закон, за долгорочно планирање на 
националната земјоделска политика а во насока на 
оставувањето на секторските цели се донесува Нацио-
нална стратегија за земјоделството и руралниот развој 
која беше донесена за периодот 2007-2013 година, и 
која се реализира преку спроведување на повеќегодиш-
на Национална програма за развој на земјоделството и 
рурален развој.  

Националната програма за развој на земјоделството 
и рурален развој за следниот период 2013-2017 година, 
го одразува континуитетот на интересот на македон-
ската држава за развојот на земјоделството и руралните 
средини, преку понатамошно унапредување на воспо-
ставените политики во насока на зголемување на нив-
ната ефикасност да обезбеди поддршка на земјоделски-
от сектор во неговото соочување со предизвиците на 
отворениот и променлив пазар и да обезбеди одржлив 
развој на руралните средини.  

Националната програма за развој на земјоделството 
и рурален развој е плански и оперативен документ за 
спроведување на националната политика за земјоделс-
тво и рурален развој која ги содржи политиките на па-
зарно-ценовна политика и мерки на рурален развој, 
нивните мерките и инструменти презентирани во вре-
менски контекст и со индикативна финансиска рамка. 
Всушност програмата ги поврзува стратешките доку-
менти на политиките пред се Националната стратегија 
за земјоделството и руралниот развој и повеќегодиш-
ното буџетско планирање, со годишните оперативни 
програми и годишни уредби за спроведување на земјо-
делските и рурални политики.  

Согласно Законот за земјоделство и рурален развој 
и други закони, државната поддршка за земјоделството 
и руралниот развој која во програмата се проектира за 
периодот од следните пет години, ги опфаќа следниве 
шеми на финансиска поддршка во земјоделството и ру-
ралниот развој: 

- директни плаќања,  
- уредување на пазарите на земјоделските произво-

ди,  
- капиталните грантови за рурален развој (финанси-

рани од национални и европските ИПАРД средства),  
- поволно рурално кредитирање, и 
- државна помош во земјоделството и руралниот 

развој, вклучувајќи и мерки за техничка помош. 
Со член 68 од Спогодбата за стабилизација и асоци-

јација помеѓу Република Македонија и ЕУ, Република 
Македонија прифати обврска за усогласување на сопс-

твеното законодавство со законодавството на ЕУ. По-
литичкиот процес на пристап кон ЕУ преку превземен-
тите реформи, има за цел да го зголеми капацитетот на 
домашната економија да функционира со условите на 
единствениот европски пазар преку приближувањето 
на перформансите на македонските земјоделски произ-
водители кон европските стандарди за квалитет и без-
бедност на храната и согласно побарувачката на до-
машните и европските пазари во поглед на цената, ква-
литетот и очекувањето на потрошувачите.  

Оттука заедничкиот европски модел на политики во 
земјоделството, е неизоставен елемент на влијание во 
програмирањето на македонските земјоделски полити-
ки, со воспоставена директна интер-релација во про-
грамирањето и имплементацијата преку кофинансира-
ње на дел од политиките на рурален развој преку пет-
тата компонента на Инструментот за предпристапна 
помош (во понатамошниот текст ИПА). Прилагодува-
ње на политиките, институциите и законодавството во 
земјоделско-прехранбениот сектор кон ЗЗП на ЕУ 
претставуваат најсложеното поглавје од преговарачки-
от процес за членство во ЕУ поради обемноста на про-
мени кои се очекуваат.  

Од 2007 година наваму, македонската политика на 
државна поддршка во земјоделството поприма значи-
телни елементи на соодветната политика на ЕУ, но зна-
чителен дел од прилагодувањата преостануваат да би-
дат направени до пристапот. Политиките на директна 
поддршка во земјоделството се исклучително важен 
дел од процесот, поради висината на алоцираните 
средства која се издвојува за оваа намена во ЕУ и која е 
предмет на предпристапните преговори, и поради сло-
женоста на новите системи кои треба да се постават за 
да се поддржи спроведување на европски тип на поли-
тики на поддршка.  

При анализа на досегашната состојба со буџетската 
подршка на земјоделството како извор на податоци се 
користеа извештајите за реализација на годишните 
програми за финансиска подршка на земјоделството и 
руралниот развој на Агенцијата за финансиска поддр-
шка во земјоделството и руралниот развој (во поната-
мошниот текст АФПЗРР), статистички податоци од Др-
жавниот завод за статистика (во понатамошниот текст 
ДЗС) и податоци од системите на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство (во поната-
мошниот текст МЗШВ).  

 
II. ПРАВНА И СТРАТЕШКА РАМКА 

 
Закон за земјоделство и рурален развој 

 
Со донесување на Законот за земјоделство и рура-

лен развој во 2007 година, и особено со новиот закон 
од 2010 година, се овозможи системско планирање на 
политиките и мерките на организираната земјоделска 
политика во Република Македонија. Потребата за стру-
ктуирање на еден организиран пристап во програмира-
њето на политиките за развој на земјоделството и ру-
ралните средини, се наметна паралелено со позициони-
рање на земјоделството како една од клучните економ-
ски области и владин приоритет од 2007 година, прос-
ледено со одделување на значително поголеми финан-
сиски средства за негова поддршка.  
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Дополнително покрај неопходноста за антиципира-
ње на потребите за развој на македонскиот земјоделски 
сектор, со Спогодбата за асоцијација и стабилизација 
меѓу Р. Македонија и ЕУ (член 68) Република Македо-
нија прифати обврска за усогласување на сопственото 
законодавство со acquis communautaire на ЕУ вклучи-
телно и во делот на програмирањето и спроведувањето 
на земјоделските политики. Законот за земјоделство и 
рурален развој од 2010 година претставува системска 
основа за земјоделските политики на поддршка кои во 
голема мерка се прилагодени и со политиките на Заед-
ничката земјоделска политика (во понатамошниот 
текст ЗЗП).  

Законот за земјоделство и рурален развој овозможи 
воведување на нови политики и нов пристап во нивно-
то поставување. Имено со законот се пропишува цик-
лус на планирање, следење и процена на спроведување 
на националната земјоделска политика во насока на 
планирање на развојот на земјоделството и руралниот 
развој, се дефинираат целите на националната земјо-
делска политика како и политиките, инструментите и 
мерките за нивно постигнување. Законот ги дефинира 
политиките кои се дел од националната земјоделска 
политика како политики на: директни плаќања, рура-
лен развој и уредување и поддршка на земјоделски па-
зари.   

Законот поставува и правни основи за регулирање 
на примената на државната помош во земјоделството и 
руралниот развој, но и на формите на организирање и 
здружување во земјоделството.  

 
Цели на националната земјоделска политика 
 
Целите на националната земјоделска политика на 

Република Македонија, кои согласно законот треба да 
бидат остварени преку погоре наведените политики, се 
насочени кон: 

- обезбедување на стабилно производство на квали-
тетна и поевтина храна и обезбедување на населението 
со доволни количини храна, 

- зголемување на конкурентната способност на зем-
јоделството, 

- обезбедување на стабилно ниво на доход на земјо-
делското стопанство, 

- одржлив развој на руралните подрачја, и 
- оптимално искористување на природните ресурси 

со почитување на начелата за заштита на природата и 
животната средина. 

 
Национална стратегија за земјоделството  

и руралниот развој 
 
Со цел воведување на долгорочно планирање на на-

ционалната земјоделска политика а во насока на оста-
вувањето на поставните цели, се донесува Национална 
стратегија за земјоделството и руралниот развој (член 
6). Националната стратегија е основниот стратешки до-
кумент на земјоделската политика во Република Маке-
донија кој се донесува за период од седум години.  

Првата Национална стратегија за земјоделството и 
руралниот развој за период 2007-2013 година беше 
усвоена од Владата на Република Македонија на 29-ти 
Јуни 2007 година.  

Според Националната стратегија, општата развојна 
визија е преточена во следните долгорочни секторски 
стратешки цели како основа за земјоделски и рурален 
развој и формулирање на идната земјоделска политика:  

„Да се зајакне земјоделството за да може да биде 
конкурентно на интегрираните регионални пазари на 
Европската Унија и југоисточна Европа преку мерки за 
зголемување на ефикасноста на земјоделското произ-
водство, обработка и пласман и да се изградат соодвет-
ни ефективни јавни и приватни институции; да се по-
добрат приходите на фармата; да се осигура дека по-
трошувачите имаат пристап до безбедна, здрава храна; 
да се оптимизира користа од лимитирана почва, шума 
и водени ресурси, на начин соодветен на околината; и 
да изградат витални рурални заедници преку одржлив 
рурален развој.” 
 
Национални програми за развој на земјоделството 

и рурален развој 
 
Спроведувањето на Националната стратегија за 

земјоделството и руралниот развој се реализира преку 
спроведување на повеќегодишна Национална програма 
за развој на земјоделството и рурален развој која се од-
несува за период до пет години, и годишни програми 
за финансиска поддршка во земјоделството и за финан-
сиска поддршка на руралниот развој за спроведување 
на повеќегодишната национална програма. Сите про-
грами ги донесува Владата на предлог на министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Согласно член 7 од законот, националната програ-
ма особено содржи: 

- инструменти и мерки и активности за спроведува-
ње на мерките, 

- временски распоред и рокови за спроведување, и 
- индикативна финансиска рамка за нивно спрове-

дување. 
Согласно последните измени на Законот за земјо-

делство и рурален развој во 2012 година (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.126/12) рокот за 
донесување на Националната програма е најдоцна до 
30 септември во годината пред започнување на перио-
дот за кој е изготвена, временската рамка на планскиот 
период од три години се продолжува на пет години.  

 
Слика 1. Преглед на системот на планирање на по-

литиките на поддршка на земјоделството и руралниот 
развој 
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Финансирање на националната земјоделска  
политика 

 
Како продолжување на континуитетот од 2007 го-

дина наваму, заради остварување на целите на земјо-
делската политика, Владата на Република Македонија 
во својата Програма за работа за периодот 2011-2015 
година проектираше понатамошно зголемување на фи-
нансиските средства за поддршка на развојот на земјо-
делството. Предвидените фискални импликации за 
престојниот период се претставени во табелата подолу.  

 
Табела 1. Планиран износ на финансиски средства 

за поддршка на земјоделството и руралниот развој за 
периодот 2012-2017 година 

 
 
 
 
 
Покрај од средствата обезбедени од буџетот на Ре-

публика Македонија, финансирањето на националната 
земјоделска политика се врши и од буџетот на Европ-
ската унија, врз основа на повеќегодишна програма за 
користење на финансиските средства од Инструментот 
за претпристапна помош за развој на земјоделството и 
руралниот развој од Европската унија - ИПАРД, а во 
согласност со склучените договори и спогодби со 
Европската унија за користење на инструментите за 
претпристапна финансиска помош и планските доку-
менти на Европската унија. После спроведување на по-
ставените предуслови, Република Македонија од Де-
кември 2009 година го обезбеди правото за децентра-
лизирано управување со предпристапните средства од 
петтата компонента на ИПА.  

Покрај претходно наведените два извори помал дел 
од средствата за финансирање на земјоделката полити-
ка се обезбедуваат и од донаторски проекти, но и од 
средствата на единиците на локалната самоуправа при 
кофинансирање на одредени мерки на рурален развој.  
 
III. ЦЕЛИ И КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ПОЛИ-
ТИКАТА НА ПОДДРШКА ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 

 
Цели на политиката на поддршка за периодот од 

2013-2017 година 
 
Целта на Националната програма за развој на земјо-

делството и руралниот развој е обезбедување на поддр-
шка на развојот на земјоделството и руралните подрач-
ја во насока на постигнување на стратешката цел од 
Националната стратегија за земјоделство и руралниот 
развој 2007-2013 година - зголемување на конкурент-
носта на македонското земјоделско производство и 
прехрамбената индустрија и обезбедување на одржлив 
развој на руралните средини.  

Како резултат на падот на развојниот потенцијал на 
секторот предизвикан од колапсот на агро-прехранбе-
ните комплекси во текот на приватизацијата и целосно-
то укинување на поддршката на почетокот на втората 
половина на 90-те, зголемениот конкурентски прити-

сок зајакнат со либерализацијата на трговијата со зем-
јоделски производи1, сеуште преставува сериозен пре-
дизвик за најголемиот дел од македонското земјоделс-
тво, особено во услови на влијание на светската еко-
номска криза и намалената побарувачка на стоки.  

Мерките на државната поддршка во земјоделството 
и руралниот развој се дополнителна поддршка на ос-
новниот приходот на земјоделците кој тие го оствару-
вааат преку реализација на нивните производи на паза-
рите со земјоделско-прехрамбени производи, или под-
дршка на нивните инвестициони идеи за подобрување 
на успешноста во работењето. Поради примарната уло-
га на влијанието на пазарот, политиките на државна 
поддршка се насочени пред се кон подобрување на ус-
ловите за стопанисување и зајакнување на способноста 
на земјоделците и преработувачите за поуспешен на-
стап на пазарот.   

После запирањето или стабилизирањето на негатив-
ните трендови на падот на обемот на земјоделското 
производство и промовирање на раст, политиките на 
поддршка на развојот на земјоделството и руралните 
средини за следниот период се поставени за да созда-
дат уште подобри услови за зголемување на конкурент-
носта на примарните земјоделски производители со по-
засилена трансформација во организирани и специјали-
зирани пазарно-ориентирани земјоделски производите-
ли со зголемена економија на обем и повисок квалитет 
на производите базирани на искористување на реални-
те компаративните предности.  

Заради ова политиките на поддршка на развојот на 
земјоделството и руралните средини ќе бидат насочени 
во интервенции во следниве области:   

1)  подобрување на технолошката2, пазарната и ру-
ралната инфраструктура со цел зголемување на додаде-
на вредност и постигнување на ЕУ стандардите,  

2) зајакнување на хоризонталната и вертикална 
(откупувачи-примарни производители) интеграција на 
економските субјекти во агро-прехрамбениот сектор и 
развој на пазарните договорни основи во ланецот на 
создавањето на вредноста во земјоделското производс-
тво што треба да овозможи подобра размена на пазар-
ни информации и планирање на производството и 
откупот, 

3) обезбедување на пристап до производните фа-
ктори, особено земјоделско земјиште и негова консо-
лидација, пристап до капитал и квалитетни инпути за 
производство, како и подобрување на човечкиот потен-
цијал во секторот, и 

4) подобрување на маркетингот на земјоделските 
производи и промоција на надворешните пазари.  

Очекуваните резултати од спроведување на мерки-
те на финансиска поддршка се зголемување на развој-
ниот потенцијал и конкурентна способност на секторот 
со позитивно влијание врз приходот на земјоделците и 
социјалната стабилност на руралното население, особе-

                            
1 Со зачленувањето на Република Македонија во СТО во 2003 и 
со потпишување на трговскиот дел од Договорот за стабилизаци-
ја и асоцијација со ЕУ и ЦЕФТА 2006. 
2 Преку обезбедување на средства за инвестиции за модернизаци-
ја на производството, зголемување на економичноста, обемот на 
производството, продуктивноста и квалитетот на производите 
согласно бараните стандарди. 
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но кај производите со поизразена компаративна пред-
ност. Во таа насока, заради зајакнување на влијанието, 
веќе поставените мерки на финансиска поддршка се 
модифицираат за потаргетирано стимулирање на по-
стигнување на подобрени производни резултати, од-
носно зголемен обем на производство и поголем квали-
тет на земјоделските производи.  

Покрај индиректниот ефект на поддршка на разво-
јот на руралните средини преку поддршката обезбеде-
на за зголемување на конкурентноста на земјоделство-
то како клучна економска дејност на руралното населе-
ние и зголемување на доходот на земјоделските произ-
водители, политиките и мерките од програмата ја сле-
дат потребата за подиректна интервенција во зајакну-
вање на економската и социјалната позиција на рурал-
ните подрачја. Ова особено се реализира преку полити-
ките на рурален развој кои во следниот петгодишен 
период имаат понатамошно зајакната улога во однос на 
претходниот период во поддршка на инвестициите за 
модернизација на земјоделските стопанства, постигну-
вање на стандардите кај преработувачките капацитети, 
подобрување на руралната и маркетинг инфраструкту-
ра и започнување на земјишната консолидација.  

Мерките на рурален развој ќе ги поддржат и помал-
ку конкурентните земјоделски производители во ди-
версификацијата на постоечките економските активно-
сти во активности за производство на нетрадиционални 
земјоделски производи кои се побарувани на пазарите, 
но и во економски активности во руралните средини 
кои не се неопходно поврзани со земјоделско произ-
водство. 

Меѓутоа, генералната продуктивност, економич-
ност, големината на приходите и на крајот зголемува-
њето на самата конкурентност на македонското земјо-
делство останува да биде значително попречена од ге-
нералните слабости во структурата на секторот, каде 
на страната на понудата доминираат голем број на ма-
ли субјекти со ограничени производствени можности 
кои продуцираат неусогласен квалитет на производите, 
додека побарувачката се карактеризира со недоволна 
конкуренција, особено во делот на маркетингот со зем-
јоделски производи. Ваквата структура на пазарот про-
дуцира непостоечка хоризонтална интеграција, не-
функционални, најчесто конфротирачки наместо дого-
ворни вертикални односи, и несразмерна дистрибуција 
на остварената вредност на штета на примарните земјо-
делски производители. Овие состојби во значителна 
мерка влијаат и на интензитетот на позитивните ефе-
кти од политиките на државна поддршка во земјоделс-
твото и руралниот развој.  

Вистинската големина на проблемот на овој огра-
ничувачки фактор на подобрување на конкурентноста 
се гледа кога нашите земјоделски земјишни капацитети 
се споредат со капацитетите на конкурентните регио-
нални и пошироко европски земјоделски економии. И 
ако сега ваквата состојба е ограничувачки фактор за 
подобрување на приходите и генералната конкурент-
ност на македонските земјоделски стопанства, перспе-
ктивното вклучување на македонскиот аграр на единс-
твениот европски слободен пазар после зачленување во 
ЕУ при непроменети услови ќе биде многу сериозна за-
кана по нивното понатамошно опстојување. 

Оттука политиките на поддршка во следниот пери-
од ќе бидат насочени и кон започнување или интензи-
вирање на проактивните мерки за окрупнување на зем-
јоделскиот оутпут на пазарот, пред се преку подобру-
вање на земјишната структура и формирање на коопе-
ративи. 

Оправданоста на продолжување на обезбедувањето 
на државна поддршка на македонското земјоделско 
производство се совпаѓа и со пресретнување и ублажу-
вање на влијанијата на флуктуациите на светските па-
зари за храна на домашна земјоделска економија во 
последниве пет години. Глобалниот недостаток на хра-
на и инфлаторно движење на цените на основните пре-
храмбени производи, и последователно намалување на 
побарувачката и цените како резултат на светската ре-
цесија, имаа свое големо влијание на стабилноста на 
приходите на земјоделските производители.  

Исто така, при дизајнирањето на мерките, во пред-
вид се земени и актуелните аспекти од потребата за 
прилагодување на земјоделството кон се поизразените 
климатски промени, и тоа особено во делот на зголеме-
на поддршка на инвестиции во ефикасни и економични 
системи на наводнување и искористување на обновли-
вите видови на енергија, како и инвестициите за трети-
рање на отпадоците од земјоделското производство, и 
особено од сточарското.  

Посебно внимание е насочено и во одржливо стопа-
нисување со природните ресурси, заштита на животната 
средина и зачувување на биодиверзитетот како нова гру-
па на мерки кои се воведуваат во престојниот период.  

Планирањето и спроведувањето на политиките на 
поддршка на земјоделството и руралниот развој се во 
постојана динамика на прилагодување кон Заедничката 
земјоделска политика на Европска Унија. Потребата од 
прилагодување со европскиот модел на подршка од ед-
на страна и принципите и правилата на Светската тр-
говска организација од друга страна, наметнуваат одре-
дени обврски и ограничувања во чии рамки треба да се 
движат мерките на политиката на поддршка.  

Поради превземената обврска за прилагодување на 
националната земјоделска политика кон Заедничката 
земјоделска политика на ЕУ, основните одредби од 
корпусот на европските политиките во земјоделството 
и руралниот развој кои е неопходно да бидат земени во 
предвид при дефинирањето на мерките од програмата 
се елаборирани во продолжеток.  

 
Обврска на прилагодување кон политиките на ЕУ 

во земјоделството и руралниот развој 
 
Заедничката земјоделска политика (Common 

agricultural policies) е комплексен систем на правни 
прописи, буџетска поддршка и директни јавни интер-
венции кои влијаат на состојбата во земјоделството и 
руралните средини во Европската Унија чија регулаци-
ја се извршува преку заеднички органи и со заеднички 
буџет3. Процесот на интеграција во ЗЗП се состои од 
хармонизација на законодавство, изградба и зајакнува-
ње на институциите и реформа на политиката.  

                            
3 ЗЗП е формирана со Римскиот договор од 1958 година, со кој се 
дефинира Европската Економска Заедница. 
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Во процесот на пристапување кон ЕУ, земјоделс-
твото и безбедноста на храната претставуваат најтешко 
и најсложено поглавје во преговорите за степенот на 
прифаќање на услогласувањата на националните поли-
тики, прописи и институции со соодветните на унијата. 
Тоа не е само заради сложеноста на областа, туку и за-
тоа што со пристап на државите кон ЕУ, овој сектор ги 
користи позициите и погодностите на ЕУ до нивото 
кое го имал при приемот во Унијата.  

Целта на реформата на политиката, нејзиното пре-
структурирање и прилагодување кон ЗЗП во предпри-
стапниот период е да се намали негативното а да се за-
јакне позитивното дејство од ЕУ интеграцијата. По 
правило, голем дел на националните мерки на поддр-
шка во земјите кандидати за влез во унијата не се ком-
патибилни со ЗЗП. Нивното задржување до самиот 
пристап дава погрешни сигнали и надежи на корисни-
ците кои може да бидат сосема изневерени поради по-
требата за промена на таа политика при влезот во уни-
јата. Прифаќањето на европските мерки во суштина го 
поддржува преструктуирањето на секторот и неговото 
прилагодување. Од овие причини, рационално и корис-
но е националната политика за поддршка на земјоделс-
твото и руралниот развој постепено да се прилагодува 
кон принципите и барањата на ЗЗП што секако е прос-
ледено со континуирани реформи на целокупниот си-
стем.  

ЗЗП во својот историски развој од пет децении по-
минува низ различни фази и промени. Формално цели-
те од самиот почеток не се променети и истите приори-
тено се однесуваат на: обезбедување на соодветен при-
ход за руралното население, стабилизација на пазарот 
и подигање на продуктивноста и конкуретноста во про-
изводство на храна. Во последните десет години посеб-
но место завзема значењето што земјоделството го има 
за животна средина како и безбедноста на храна. Аргу-
ментите за поддршка засновани се на концептот на по-
стоење на пазарни недостатоци, односно признавање 
на други важни неекономски функции на земјоделство-
то, што пазарот не ги регулира, а имаат значајна оп-
штествена улога. Во таа смисла се зборува за ЕУ мо-
дел, па и за одржлив развој на земјоделството. 

Постоечкиот модел на ЗЗП има правна и буџетска 
основа до 2013 година. Новата основа за ЗЗП за след-
ниот седмогодишен период е во фаза на програмирање 
со решавање на дилемите за: аргументацијата и визија 
на европската земјоделска политика, изборот на мерки-
те за следниот период, однос помеѓу заедничкото и на-
ционално финансирање, а посебно обемот на вкупните 
средства за земјоделство. 

Сепак и покрај очекуваните промени, досегашните 
реформи на ЗЗП покажуваа стабилност во промените 
кои секогаш носат елементи на претходната политика, 
поради што идните мерки до одреден степен можат да 
се предвидат. Новата улога на земјоделството и рурал-
ниот развој воглавно се темели на понатамошно јакне-
ње на мерките за рурален развој, нови услови за поли-
тика на директни плаќања како и минимизација на па-
зарните интервенции на ниво на обезбедување на паза-
рите во кризни состојби. Сите овие насоки се во голема 

комплементарност со досегашниот тренд на развојот 
на политиките за финансиска поддршка на земјоделс-
твото и руралниот развој на Република Македонија.  

При подготовка на Националната програма за развој 
на земјоделството и рурален развој 2013-2015 година, во 
предвид се земени тековните концепти за последната ре-
форма на ЗЗП за периодот после 2013 година. 

 
Принципи на програмирањето на политиките  

на поддршка за периодот 2013-2017 
 
Во насока на постигнување на стратешките сектор-

ски цели дефинирани во Законот за земјоделство и ру-
рален развој и Националната стратегија за земјоделс-
твото и руралниот развој, изборот на инструменти, 
мерките и активности на Национална програма за раз-
вој на земјоделството и рурален развој и проекцијата 
на индикативната финансиска рамка за нивна реализа-
ција, се направени врз основа на принципите презенти-
рани во продолжеток.   

 
Комплементарност со останатите политики на државна 
поддршка на земјоделството и руралниот развој 
 
Мерките за финансиска поддршка во програмата се 

комплементарни со останатите политики за поддршка 
на земјоделството и руралниот развој.  

Програмите за финансиска поддршка на земјоделс-
твото и руралниот развој се дел од генералната држав-
на политика која се состои од повеќестрани и компле-
ментарни мерки за постигнување на секторските цели 
за развој и постепено зголемување на конкурентноста 
на македонскиот земјоделски сектор, и ги вклучува: бе-
нефицирано регулирање на социјалното осигурување 
за земјоделците и активните социјални политики за на-
малување на невработеноста, ослободување или повол-
но оданочувањето на приходи од земјоделска дејност, 
олеснет пристап до државно земоделско земјиште и 
земјоделски кредити со поволни услови.  

 
Понатамошно прилагодување со мерките на 
Заедничката земјоделска политика на ЕУ 

 
Покрај изборот на мерки за поддршка согласно по-

требите за долгорочен развој и конкурентска способ-
ност на македонското земјоделство, како обврска од 
евроинтегративниот процес истите мора да бидат ста-
вени во кореалација со основните принципи на ЗЗП на 
ЕУ, се до нивно целосно усогласување при приемот на 
државата како земја членка на унијата.  

При подготовката на мерките на поддршка на зем-
јоделството и руралниот развој во предвид се земени 
последните тековни реформи на ЗЗП во делот на поли-
тиките на директни плаќања, рурален развој и уредува-
ње на пазарите, а кои се однесуваат за периодот на 
имплементација после 2013 година. Проекцијата на 
мерките исто така е во корелација со природата на ид-
ниот преговарачкиот процес за влез на Република Ма-
кедонија во ЕУ во насока на обезбедување на подобра 
позиција.   
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Насочување на поддршката кон стимулирање на 
предприемачките идеи, поголема поддршка на кон-
курентните производи, како и оддржување на опти-
мално ниво на производство на помалку конкрентните  

но значајни земјоделски производи 
 
Иако генералниот пристап на политиките на ди-

ректна поддршка е да се обезбеди сеопфатна понуда на 
комплементарен сет на политики и мерки на поддршка 
кои со правилна комбинација од страна на претпримеч-
ливите земјоделци треба да ја зголемат нивната конку-
рентност, сепак постоечкото ниво на диверсификација 
на производството оправдува и потаргетиран третман 
на различните групи на производи од аспект на нивото 
на нивната конкурентност.       

Оттука, заради поттикнување на позасилен развој и 
раст на земјоделството, поддршката е во најголем дел 
насочена кон стимулирање на предприемачките идеи 
во земјоделско-прехрамбениот сектор и во подсектори 
кои произведуваат производи со компаративни предно-
сти. Така, доминантниот износ од 60 проценти од фи-
нансиските средства за директните плаќања како најго-
лемо издвојување од вкупните средства за поддршка, 
се насочени кон конкурентните и извозно ориентирани 
земјоделски производи како што се: производството на 
тутун, зеленчук, овошје, овчарството и козарството, 
производството на грозје и вино, оризот, органско про-
изводство, пчеларство и за воведување на стандарди за 
квалитет. Типот на мерките на поддршка за овие про-
изводи постепено се фокусира на субвенционирање врз 
основа на договор за производство или субвенционира-
ње насочено кон надминување на конкретни слабости 
во производниот циклус и маркетингот со цел искори-
стување на неискористен потенцијал за развој на овие 
производи.   

Од друга страна поради сигурност во обезбедува-
њето на основните прехрамбени производи за населе-
нието во Република Македонија, социјалната стабил-
ност на руралното население поради доминантната 
ориентираност кон нивно производство и важност за 
одржување и развој на руралните средини, останува 
стратешката определба за поддршка на помалку кон-
крентните, но значајни земјоделски производи. Житни-
те култури, кравјото млеко, и поголемиот број на инду-
стриски производи кои без државна поддршка значи-
телно би го намалиле обемот на нивното производство, 
се поддржуваат со цел оддржување на оптимално ниво 
на производство. Поставувањето на мерките за поддр-
шка на овие производи е во насока на зголемување на 
продуктивноста, пред се преку промена на постоечкиот 
расен или сортен состав.    
 
Зголемување на издвојувањата и бројот на мерките 
на инвестиционите договорни субвенции и остана-
тите мерки од политиката за рурален развој вклу-
чително поволното рурално кредитирање, надмину-
вање на структурните слабости (земјишната стру-
ктура, хоризонталната и вертикалната интеграција)  

и советоданите служби 
 
Значително се зголемува учеството на инвестицио-

ните субвенции и останатите мерки за рурален развој 
во вкупниот обем на средствата алоцирани за државна 

поддршка и тоа почнувајќи од првата година од план-
скиот период. Така, според индикативниот финансиски 
план, релативното учество на овие субвенции во вкуп-
ните финансиски средства за поддршка на земјоделс-
твото и руралниот развој (од национални и ЕУ фондо-
ви) ќе се удвои од 13% во 2012 на 27% во 2013 година.  

Потребните средства за позасилени политики на ру-
рален развој и за постепено воведување на некои од 
мерките на интервенција на пазарите, ќе се обезбедат 
од предвиденото зголемување на поддршката на земјо-
делството и руралниот развој до 2015 година, и со вна-
трешна прераспределбата, при што политиките на ди-
ректни плаќања ќе го задржат генерално нивото на 
учество кое го имаат со издвојувањето за 2011 година.      

Капиталните грантови за рурален развој, покрај за 
модернизација на земјоделските стопанства и прерабо-
тувачките капацитети, прилагодување кон стандардите 
на ЕУ и диверзификација на економските активности 
во руралните средини, приоритетно ќе бидат алоцира-
ни за реализација на:  

- мерките од Програмата за работа на Владата на 
Република Македонија во делот на јакнење на рурална-
та инфраструктура и подобрување на јавната марке-
тинг инфраструктура,  

- поддршката на започнување на земјоделска актив-
ност на млади земјоделци и мерки на рано пензионира-
ње,  

- консолидација на земјоделско земјиште,  
- поддршка на формирање и функционирање на 

земјоделски задруги, и поддршка на групи и организа-
ции на производители,  

- агроеколошки мерки, мерки за воведување на 
енергетска ефикасност и поддршка на биодиверзите-
тот.    

Мерките од политиките на рурален развој се очеку-
ва да придонесат кон модернизација, специјализација и 
поголема пазарна ориентираност на производителите и 
преработувачите, намалување на производните трошо-
ци, подобрување на продуктивноста на факторите за 
производство и зголемување на развојниот потенцијал 
во согласност со реалните компаративни предности.  

Заради обезбедување на доволно финансиски 
средства за поддршка на инвестиционите активности 
во земјоделството и руралните средини и сретнување 
на зголемениот интерес на земјоделците, преработува-
чите и откупувачите на земјоделски производи, со на-
ционалната програма се проектира алоцирање на фи-
нансиски средства наменети за поволно кредитно фи-
нансирање на развојот на земјоделството и руралните 
средини. Со средствата ќе се обезбеди надополнување 
и одржливост во функционирањето на успешниот фи-
нансиски инструмент на Земјоделскиот кредитен ди-
сконтен фонд (ЗКДФ) во состав на Македонската банка 
за поддршка на развојот (МБПР) преку кој ќе се импле-
ментираат кредитните пласмани. Во насока на подо-
брување на ликвидноста на откупувачите на земјодел-
ските производи и со тоа на откупот на земјоделските 
производи и зајакнување на врските помеѓу производи-
телите и откупувачите од почетокот на планирачкиот 
период во функција ќе се воведе новиот финансиски 
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инструмент за директно кредитирање на откупот на 
земјоделски производи со кредитни услови и одредби 
кои се во насока на зајакнување на вертикалната инте-
грација.  

Поради својата исклучителна важност во процесите 
на преструктуирање на земјоделските стопанства, во 
воведувањето на нови технологии и стандарди во про-
изводството, трансферот на знаење, поддршка во апли-
цирањето кон државните шеми на поддршка и особено 
за абсорбцијата на ИПАРД средствата, продолжува др-
жавното финансирање на советодавните услуги но во 
насока на зголемување на нивната ефикасност.  

 Годишниот износ на обезбедените субвенции на 
безплатни советодавни услуги преку покривање на тро-
шоците за функционирањето на Агенцијата за поттик-
нување на развојот на земјоделството во Република 
Македонија (во понатамошниот текст АПРЗ) изнесува 
1,2 милиони евра годишно. Поради исклучителното 
значење на овој вид на поддршка во процесот на транс-
формација на земјоделските стопанствата, потребно е 
реално да се согледа конкретниот придонес на функци-
онирање на концептот на државно администрирање на 
советодавните услугите и изборот на најефикасниот 
пристап.  

Со политиките на рурален развој во планирачкиот 
период, а согласно Националната стратегија за консо-
лидација на земјоделското земјиштето во Република 
Македонија за период од 2012-2020 година, се поддр-
жуваат напорите за воведување на политиката на кон-
солидација на земјоделското земјиште преку покрива-
ње на трошоците за услугите потребни при размена на 
земјиштето во насока на окрупнување, изработка на 
елаборати за земјиштето и администрација на преносот 
на сопственост, а во понатамошната фаза (од 2014 го-
дина) и проектите за консолидација на земјоделското 
земјиште управувани од страна на надлежното мини-
стерство за земјоделство.  

Со мерките од рурален развој ќе биде позасилено 
поддржано и економското здружување на малите зем-
јоделски стопанства како доминантна форма во стру-
ктурата на македонското земјоделско производство, 
кои поради индивидуалниот настап на пазарот, се во 
подредена состојба без можност рамноправно да прего-
вараат со откупувачите и преработувачите. Мерките ќе 
го вклучуваат досегашниот систем на поддршка наме-
нета за воспоставање и понатамошно функционирање 
на земјоделските задруги меѓутоа со зголемен број на 
мерки и изнтензитет на поддршка.  

 
Зголемување на ефикасноста и обемот на искористеност 

на предпристапните ИПАРД средствата 
 
Во насока на обезбедување на дополнителни фи-

нансиски средства за рурален развој, до крајот на 
планскиот период се планира започнување на кори-
стење на ИПАРД средствата со нови мерки кои се во 
процес на акредитација или ќе започнат да се акреди-
тираат во следниот период, како што се мерките за: 
техничка помош, рурална инфраструктура, агроеколо-
шки мерки, и др.  

Воведувањето на мерките за рурален развој како 
дел од политиките на поддршка ќе започне со пилоти-
рање на новите мерки во националната програма за ру-
рален развој во првите неколку години од воведување-
то на мерката, паралелно со одвивање на постапките за 
акредитација на мерките во ИПАРД програмата со цел 
постепено превземање на нивното финансирање од 
европските предпристапни средства во период од три 
години.  

Со иста цел за зголемена абсорбција на предпри-
стапните фондови за земјоделство и рурален развој, 
согласно наодите од мониторингот на спроведување на 
ИПАРД програмата и препораките од подсекторските 
работни групи, на почетокот на 2013 година ќе се фи-
нализираат модификациите на ИПАРД програмата, а 
до 2015 година по потреба ќе бидат иницирани и нови 
измени.   

Зголемувањето на ефикасноста и обемот на искори-
стеност на предпристапните ИПА средства за земјо-
делството и руралниот развој ќе се обезбедува и со 
активности на отстранување на идентификуваните сла-
би точки во имплементацијата на ИПАРД програмата 
како што се: слабиот капацитет на државната совето-
давна служба, прилагодување на кредитната политика 
и гаранциите за пристап кон поволни финансиски 
средства, поедноставување на административните по-
стапки, забрзување на легализацијата на имоти на зем-
јоделско земјиште и измени и спроведување на соодет-
ните закони.   

 
Ориентираност кон постигнување на подобрени 
резултати на зголемено земјоделско производство и  

повисок квалитет на производите 
 
Со цел стимулирање на производителите за ориен-

тираност кон постигнување на подобрени производни 
резултати на зголемен обем на производство и поголем 
квалитет на производите, дел од веќе поставените мер-
ки на финансиска поддршка се модифицираат преку:  

- префрлање на дел од мерките од политиките на 
директни плаќања во политките на рурален развој со 
цел нивно договорно имплементирање и следење на 
резултатите во период од пет години после инвестици-
јата (подигање на лозови и овошни насади, набавка на 
основно стадо и др), 

- воведување на задолжително исполнување на 
одредени барања поврзани со примена на стандарди и 
постапки во производство, како услов за добивање на 
директните плаќања а во насока на постепено прилаго-
дувањето кон принципот на вкрстена сообразност 
(cross-compliance) што е обврска од политиките на ЗЗП 
на ЕУ, односно исполнување на одредени услови кои 
се поврзани со зачувување на животната средина, без-
бедност на храна и заштита на животните. Како прв че-
кор кон таа цел е поставување на минималните барања 
на задолжителна и Добрата земјоделска пракса за секој 
производ, односно група на производи поединечно и 
нивно постепено воведување како услов за стекнување 
со правото за финансиска поддршка во следниот пери-
од, а во зависност со остварените услови на админи-
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страција, контрола и степен на подготвеност за испол-
нување на тие услови од страна на земјоделците. До 
крајот на планирачкиот период, најмалку 25% од изно-
сот на исплатена финансиска поддршка ќе биде услов-
но поврзан со обезбедување на бараните основни и до-
бри земјоделски пракси,   

- воведување на различна висина на износот на фи-
нансиската поддршка за директни плаќања поврзани со 
исполнување на ниво на квалитет на производот (мле-
ко) или доставувавање на самиот производ во следната 
повисока форма на преработка (жита и др.). Поврзува-
њето на висината на директните плаќања по единица 
производ со квалитетот на производот ќе зависи од ос-
тварување на системски услови за следење на квалите-
тот на производите при откупот.  

 
Амортизирање на негативните ефекти од влијанието 

на светската економска криза 
 
Заради пресретнување и амортизирање на негатив-

ното влијание на светската економска криза на флукту-
ациите на земјоделските пазари и ранливоста на прихо-
дите на земјоделските стопанства во Република Маке-
донија, во мерките за државна поддршка за земјоделс-
твото и руралниот развој ќе се воведе систем на допол-
нителни мерки од политиката за уредување и поддр-
шка на пазарите со земјоделски производи. Согласно 
постоечкиот пристап на националните политики, но и 
според насоките за реформата во ЗЗП на ЕУ, мерките 
на пазарна поддршка ќе се спроведуваат согласно про-
ценката за неопходност за нивно воведување само во 
услови за надминување на пројавените поголеми па-
зарни нарушувања и обезбедување на стабилност на 
доходот на земјоделските производители согласно за-
кон, и тоа како:  

- интервенциски мерки, пред се како интервентен 
откуп на пченица и јачмен од домашно производство и 
на мерки за поддршка за складирање,  

- мерки за поттикнување на потрошувачка на свежо 
овошје и зеленчук и млеко и млечни производи, и 

- обезбедување на дополнителни финансиски средс-
тва за веќе програмираните мерки на директни плаќа-
ња како државна помош.   

 
Спроведување на политиките на поддршка преку 

Интегрираниот систем за администрација и контрола 
Во насока на гаранција на правилно користење 

средствата од мерките за финансиска поддршка и на-
малувањето на злоупотребите, почнувајќи од 2013 го-
дина спроведувањето на мерките за поддршка ќе се од-
вива преку целосно функционирање на сите предвиде-
ни елементи на Интегрираниот систем за администра-
ција и контрола (во понатамошниот текст ИСАК). Во 
согласност со постигнатато ниво на воведување на си-
стемите на ИСАК, тоа значи постигнување на целосна 
интероперабилност помеѓу регистрите и базите на по-
датоци на релевантните институции и вклучување на 
Системот за идентификација на земјишни парцели (во 
понатамошниот текст СИЗП) во администрирање и 
контрола на мерките на поддршка. Паралелно поната-

му ќе се зајакнува контролата и мониторингот на спро-
ведување на мерките преку соодветно планирање на 
контролата, анализа на ризикот и јакнење на админи-
стративниот капацитет за контрола во состав на Аген-
цијата за финансиска поддршка во земјоделството и 
руралниот развој.  

 
Примена на превземените обврски од пристапот во 

Светската трговска организација 
 
При поставување на мерките за државна поддршка 

на земјоделството и руралниот развој во предвид се зе-
мени усогласеноста на истите со превземените обврски 
од пристапот во Светската трговска организација (во 
понатамошниот текст СТО).  

 
Дефинирање на мерките за поддршка за периодот 

од 2013-2017 година 
 
Мерките од Националната програма за развој на 

земјоделството и рурален развој се групирани согласно 
поделбата на политиките пропишани во Законот за 
земјоделство и рурален развој односно како мерки на:  

- директни плаќања,  
- рурален развој и  
- уредување и поддршка на земјоделски пазари, и  
- технички мерки на поддршка.  
Изборот на мерките во соодветните групи политики 

и големината на алоцираните средстава по политики е 
направен во насока на придонесување кон постигнува-
ње на приоритетите од поставените развојни цели во 
земјоделството и руралните подрачја во Република Ма-
кедонија коишто се дефинирани во програмата и стра-
тегијата, и со запазување на претходно елаборираните 
принципи и расположливост на буџетските средства. 
Воведувањето на мерките е условено и усогласено со 
потребата за развој на соодветен институционален ка-
пацитет и предусловите на терен за спроведување на 
одредени видови на поддршка (прифатливост и разби-
рање на целите за спроведување на соодветната мерка 
на поддршка, логистика итн.).  

Подеталните критериумите и процедури за оствару-
вање на правото на поддршка на секоја од мерките ќе 
бидат подетално дефинирани во годишните програми 
за финансиска поддршка.  

Во продолжеток се претставени индикативниот фи-
нансиски план за алоцирање на средствата за финанси-
ска поддршка по политиките на поддршка кои ја сочи-
нуваат националната земјоделска политика, односно 
пазарно-ценовната и политиката на рурален развој, ка-
ко и преглед на инструментите, мерките и активности-
те за спроведување на мерките со временски распоред 
и рокови за секоја од овие политики.  

 
IV. ИНДИКАТИВЕН ФИНАНСИСКИ ПЛАН 

 
Индикативниот финансиски план го содржи алоци-

рањето на вкупните финансиски средства на ниво на 
политиките на поддршка од националната земјоделска 
политика согласно дефинираните принципи на програ-
мирање и планирањето на буџетот на Република Маке-
донија во делот на поддршката на земјоделството и ру-
ралниот развој за периодот од 2013 до 2017 година.  
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Финансискиот план е основа за планирање на те-
ковните буџетски издвојувања и за следење на реализа-
ција на програмата за секој планска година од перио-
дот. Поради повеќегодишната временска рамка на пла-
нирање, финансискиот план по мерки на политиките 
треба да се земе како индикативен со настојување да се 
одржат планираните пропорции на средства по поодел-
ни политики на поддршка. При спроведување на наци-
оналната програма преку едногодишните програми за 
финансиска поддршка можно е соодветно прилагоду-
вање од помал обем согласно развојот на актуелните 
состојби пред се на ангажираните производни капаци-
тети.  

Табела 2: Извори на средства од национални и ЕУ 
средства за периодот 2013-2017 година во милиони € 

 
 
 
 
 
 
 
 
Од податоците прикажани во претходните табели 

очигледен е позитивниот тренд на пораст на фискални-
те издвојувања за развојот на земјоделството и рурал-
ните средини во целина, како и издвојувањата насоче-
ни кон политиките на рурален развој во однос на поли-
тиките на директни плаќања, а во насока на поизбалан-
сирано меѓусебно учество во поделбата на вкупните 
средства. Така, вкупниот износ на средства за поддр-
шка на секторот и руралните области издвоени од на-
ционалниот буџет и очекуваната абсорбција на ИПАРД 
средставата, се зголемува од 134,1 милиони евра во 
2012 година на 156,5 милиони евра во 2015 година и 
понатаму.  

Износот на средствата за структурните и мерките 
од политиката на рурален развој од година во година 
имаат поголемо процентуално учество и од 9 % во 
2012 година, тие во 2015 година достигнуваат три пати 
повисоки 28% од вкупните средства за државна поддр-
шка на земјоделството. Истовремено доаѓа до релатив-
но намалување на учеството на мерките на пазарно-це-
новна политика, и тоа од 87% во 2012 година на 74% 
во 2015 година, и поради префрлање на дел од мерките 
во политиките на рурален развој, но и поради фактот 
што зголемувањето на апсолутниот износ на директни 
плаќања е само поради проценетиот пораст на физич-
киот обем на производните капацитети за периодот 
2013-2015.  

Износот на средства предвидени за интервенциите 
на пазарот како дел од пазарно-ценовната политика се 
наменети за мерки кои би се вовеле доколку настанат 
непланирани нарушувања на пазарот, а согласно пре-
зентираното подолу во документот.   

Слика 2. Проектиран тренд на алокација на финан-
сиски средства за државната поддршка во земјоделс-
твото и руралниот развој по политики за периодот 
2013-2015 година во милиони € 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 3. Индикативен финансиски план за државна-

та поддршка во земјоделството и руралниот развој по 
политики за периодот 2013-2017 година во милиони € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во вкупниот износ на средствата наменети за ди-

ректни плаќања во 2013 година, а која структура се за-
држува и во следниот период, мерките на директни 
плаќања што се базираат на исплата по капацитет (по-
вршина и грло) учествуваат со 70% од вкупниот износ 
на средства, додека остатокот од 30% (1,8 милијарди 
денари) отпаѓа на поддршката по производ поврзана со 
произведените количини.  

Најголем дел од директните плаќања, 60% отпаѓаат 
на поддршка на производи кои се извозно ориентарани 
(тутун, градинарство, лозарство и овоштарство, ов-
чарство и козарство) и на подсекторите со изразена 
компаративна предност - рибарство, пчеларство и на 
поддршка на воведување на повисоки стандарди на 
производство како што се органското производство и 
Еурогап.  

 
V. ПАЗАРНО-ЦЕНОВНА ПОЛИТИКА И МЕРКИ: ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА И УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ 

 
Политиките на директни плаќања и уредување на 

пазарите се политики на кои досега се издвојуваа околу 
90% од вкупните финансиски средства за поддршка на 
земјоделството и руралниот развој. Преку различните 
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мерки, двете политики директно или индиректно го по-
држуваат доходот во земјоделството со ограничено 
влијание на пазарот и цените.  

Мерките на директни плаќања на кои се алоцирани 
најголемиот дел од вкупните средства за поддршка, се 
реализираат како: исплата по површина засеано расти-
телно производство, грло одгледуван добиток или по 
единица производ предаден за преработка. Политиката 
на уредување на пазарите од друга страна, односно неј-
зиниот ценовно-пазарен дел на интервенции на паза-
рот, се имплементираше преку ограничени мерки на 
интервентен откуп по дефинирана цена за количините 
пченица предвидени за откуп за стоковите резерви.  

 
Директни плаќања 

 
Политиките на директни плаќања како доминантна 

позиција на мерките на пазарно-ценовна поддршка е 
дизајнирана првично да обезбеди поддршка на доходот 
на земјоделските стопанства со тенденција за искори-
стување на ограниченото влијание на овој тип на мерки 
во насока на охрабрување на процесот на реструктуи-
рање на земјоделските стопанства за зголемување на 
нивната конкурентност, преку дефинирање на критери-
уми на мерките согласно специфични потсекторски по-
треби.  

Како резултат на веќе постигнатото оптималното 
ниво на поддршка на приходот на земјоделците кое се 
движи од 5 до дури 90% од вкупниот приход на земјо-
делските производители на одделни производи, виси-
ната на износот на финансиската поддршка за мерките 
на директни плаќања за следниот трогодишен период 
кај најголем дел од земјоделските производи ќе се за-
држи на оствареното ниво на поддршка за 2011 година.  

Концептот на директни плаќања го задржува досе-
гашниот пристап на имплементација на политиката на 
директни плаќања со кумулација на поддршката по 
вертикална основа независно од политиката на која тие 
директни плаќања припаѓаат (пазарно-ценовна поддр-
шка, рурален развој или државна помош), со почетна 
основа која ја сочинуваат т.н. основните директни пла-
ќања.     

 
Основни директни плаќања 

 
Основните директни плаќања се состојат од директ-

ни плаќања по производен капацитет (плаќање по 
обработена земјоделска површина и грло добиток), и 
директни плаќања по произведена количина земјодел-
ски производи (премии).   

Плаќања кои се базираат на производен капацитет, 
односно на засеана површина и број на животни се на-
менети за земјоделските производители и одгледувачи 
на животни кои имаат право на користење на земјодел-
ски имот согласно закон и со истите активно извршува-
ат земјоделска дејност. Со цел постепено усогласување 
со политиките од првиот столб на ЗЗП на ЕУ се до це-
лосно прифаќање на концептот на директни плаќања 
кои воопшто не се поврзани со типот и обемот на про-
изводството4, развојот на националните директни пла-

                            
4 Тековните политики на директни плаќања претпоставуваат об-
лик на единствени плаќања за земјоделски стопанства на основа 

ќања по површина се одвива во насока на унифицира-
ње на износот на поддршка по групи на производи на 
база на земјоделските подсектори и тоа: група со ши-
рок опсег на поледелски култури, група на постојани 
насади, и група градинарски култури.  

Ваквиот пристап треба да овозможи намалување на 
проблемите кои земјите што пристапуваат кон ЕУ ги 
имаат при преминување од комплексен систем на го-
лем број на различни мерки на поддршка по култури 
кон крајно поедноставениот систем на плаќање на уни-
формен износ по површина кој се применува во унија-
та и е предвиден и во периодот после 2013 година. Об-
ликот на регионален модел прилагоден за новите член-
ки на ЕУ кои пристапија во унијата после реформата 
од 2003 година, наречен Поедноставенa шема на плаќа-
ња на површина (Simplified Area Payment Schemes - 
SAPS), е моделот кој претставува цел за среднорочно 
прилагодување на македонската политика на директни 
плаќања.  

За одгледувачите на добиток плаќањата се однесу-
ваат на грло добиток регистрирано во системот на 
идентификација и регистрација на обележан добиток и 
со респектирање на позитивните законски одредби од 
делот на безбедност на храна и заштита на животните.   

Директните плаќања по произведена количина зем-
јоделски производ е финансиска поддршка за одредени 
стратешки значајни групи на производи важни од еко-
номски или социјален аспекти кои се наоѓаат во фаза 
на преструктуирање, и која се реализира по единица 
производ продаден во преработувачки капацитети и 
откупни претпријатија, а заради:  

- одржување на нивото на производството и зголе-
мување на продуктивноста на производството,  

- канализирање на трговијата со земјоделските про-
изводи низ формалните маркетинг канали, и заради  

- зајакнување на вертикалната интеграција. 
Во следниот петгодишен период, согласно претход-

но поставените принципи, остварувањето на правото 
на финансиска поддршка ќе биде предмет на задолжи-
телно исполнување на одредени барања поврзани со 
примена на стандарди и постапки во производството, 
кое е и во насока на постепено прилагодувањето кон 
принципот на вкрстена сообразност5. Постепеното во-
ведување на услови кои треба да се исполнат за обезбе-
дување на пристап кон средствата за директни плаќања 
произлегува и од перспективниот развој на системот на 
директни плаќања во ЗЗП кој оди во насока на заостру-
вање на условите за добивање на средствата и задржу-
вање на директните плаќања како дел од системот на 
директни плаќања на политиката на рурален развој 
(комбинирано со агроеколошки плаќања и плаќања за 
подрачја со ограничени можности за земјоделство).  

Воведувањето на ваквите барања е со цел постигну-
вање на ориентираност кон постигнување на подобре-
ни резултати на зголемено земјоделско производство и 
повисок квалитет на производите, но и истовремено за-
                                           
на историски права, а помал дел е остаток од некогашните произ-
водно врзани плаќања на површина и по грло. 
5 Овие услови се помалку изискателни додека се изведува САПС 
системот, односно во првиот период после пристапување на Ре-
публика Македонија во унијата, но се важни за мерките на ди-
ректни плаќања во рамките на политиката на рурален развој, која 
што би требало да има посебно значење во македонската полити-
ка после пристапување во ЕУ. 
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штита на животната средина и оптимално користење 
на природните ресурси и енергијата постепено ќе се 
воведуваат принципите на добра земјоделска и хигиен-
ска пракса6 (ДЗХП) како услов за стекнување со право-
то за користење на финансиската поддршка во земјо-
делството и руралниот развој. Барањето од типот на 
ДЗХП ќе се воведуваат постепено, на почетокот како 
барања за основна земјоделска и добра земјоделска и 
хигиенска пракса и тоа за одредени категории на ко-
рисници кои се разликуваат според износот на прихо-
дите од субвенциите остварени во претходната година 
(и доколку за истите мерки корисникот повторно под-
несува барање за финансиска поддршка тековната го-
дина), почнувајќи со корисниците кои имаат поголеми 
имоти и остваруваат поголеми износи на средства за 
поддршка.  

Барањата преточени во водич во најголем дел ќе ги 
вклучуваат задолжителни одредби од важечките зако-
ни од националното законодавство од областа на земјо-
делството, ветеринарството и заштитата на животната 
средина а се однесуваат на добрата земјоделска и хиги-
енска пракса, но и такви кои осигураат спроведување 
на основни агро-технички практики во одгледувањето 
на растенијата или животните, при тоа водејќи сметка 
за одржлив развој на земјоделство.   

Во првата фаза на воведување на барањата од 2013 
година, ќе бидат опфатени оние кои се однесуваат на 
одговорно управување со земјиштето (одржување на 
плодноста на почвата, нејзината структура и нутритив-
ниот систем), одговорната употреба и заштита на вода-
та, редуцирањето на употребата на хемиски препарати 
и унапредување на ефикасноста на користењето на 
природните енергетски ресурси, а во втората фаза и 
останатите аспекти од кодексот на ДЗХП.  

Корисниците кои остваруваат право на поголеми 
износи од дефинираните, ќе треба да се придржуваат 
задолжително кон пропишаните мерки за воведните 
принципи на основна земјоделска и добра земјоделска 
и хигиенска пракса со можност за пролонгирано спро-
ведување на дел од барањата за кои се потребни инве-
стициони активности врз основа на подготовен инди-
видуален план за воведување на барањата чија реализа-
ција ќе биде следена од страна соодветните инспекци-
ски служби. Барањата кои се поврзани со инвестицио-
ни зафати ќе се поддржат преку мерките од Програма-
та за рурален развој каде истите при одобрувањето ќе 
добиваат поголем број на бодови.  

Минималните барања согласно Добрата земјодел-
ска пракса ќе се воведуваат за групи на производи на 
кои се однесуваат директните плаќања. Нивното вове-
дување како услов за стекнување со правото за финан-
сиска поддршка ќе се одвива постепено зависно и од 
остварените услови на администрација, контрола и сте-
пенот на подготвеност за исполнување на тие услови 
од страна на земјоделците.    

                            
6 Основата за изготвување на Кодексот на добра земјоделска и 
хигиенска пракса е член 78 став 3 од Законот за земјоделството и 
руралниот развој,(Службен весник на Република Македонија” 
бр.49/10) со кој министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство го објавува Кодексот на добра земјоделска и хигиен-
ска пракса. Субјектите кои се занимаваат со производство на зем-
јоделски производи и се наменети за промет мора да ја почитува-
ат добрата земјоделска и хигиенска пракса. 

Барањата за основна земјоделска и добра земјодел-
ска и хигиенска пракса ќе преставуваат своевиден во-
вед, односно подготовка за постепено воспоставување 
на на задолжителни барања во земјоделството за упра-
вување во делот на заштита на средината и благосо-
стојба на животните кои почетна основа за стекнување 
на правото на поддршка по влез во ЕУ.  

Со цел постигнување на подобрени резултати на 
зголемено земјоделско производство, кај директните 
плаќања по производен капацитет ќе се воведат крите-
риуми за гарантирање на доставување на самиот произ-
вод во следната повисока форма на преработка, додека 
кај директните плаќања по произведена количина зем-
јоделски производи ќе се воведе различна висина на 
износот на финансиската поддршка за директни плаќа-
ња поврзани со исполнување на ниво на квалитет на 
производот.  

 
Дополнителни директни плаќања 

 
Дополнителните директни плаќања се шеми на ди-

ректни плаќања кои се надополнување на износот на 
основните директни плаќања како процент од истите, 
или апсолутен износ на средства, и други производни 
или непроизводно поврзани директни плаќања насоче-
ни кон надминување на одредени неповолни состојби 
во земјоделското производство. Согласно припадноста 
по политиките, дополнителните директни плаќања по-
крај мерки на политиките на директни плаќања, се и 
мерки од политиките на рурален развој, и мерки на др-
жавна помош во земјоделството.  

Во политиката на рурален развој се вклучени така-
наречените зелени плаќања односно агроеколошките 
мерки и органско производство, кои се подетално 
образложени во делот VII за Политиките на рурален 
развој, како и дополнителните плаќања како процент 
од основните, наменети за помош за вршење на земјо-
делска дејност во подрачја со ограничени можности за 
земјоделска дејност.   

 
Во делот на државна помош во земјоделството и 

руралниот развој се вклучени директни плаќања за:  
- Помош за одделни категории на носители на зем-

јоделско стопанство (индивидуален земјоделец правно 
лице, млад земјоделец или жена носител на семејно-
земјоделско стопанство) кои треба да стимулираат влез 
во земјоделскиот сектор на одредени категории на зем-
јоделци во насока на обезбедување на одржливост на 
земјоделството и руралните средини. Специјализира-
ните земјоделски стопанства со претежна дејност зем-
јоделско производство ќе добиваат повисоко ниво на 
поддршка како семејни земјоделски стопанства со пра-
вен статус на носителот, но ќе се дефинираат и активни 
земјоделски домаќинства кои остваруваат доминантен 
дел од вкупниот приход од земјоделска дејност и кои 
ќе ја добиваат максимално дозволената со закон допол-
нителна финансиска поддршка.  

- Анализа на физичките и хемиските својства на 
почвата за поддршка на поширока примена на анализа-
та на почвата што е основа кон примена на добра зем-
јоделска пракса. Анализата на физичките и хемиските 
својства на почвата се воведува како задолжителен ус-
лов за добивање на основните директни плаќања за 
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одредени мерки и категории на корисници на поддр-
шка (поврзано со големина на производни капацитети 
и/или износ на пресметана поддршка) почнувајќи од 
2013 година.  

- Помош за премии за осигурување на примарното 
земјоделско производство од природни непогоди и не-
поволни климатски настани заради поттикнување на 
земјоделците за осигурување на земјоделското произ-
водство како единствен начин за намалување на ризи-
ците од негативните ефекти од природните непогоди, и 
на крајот,  

- Помош за воведување на повисоки стандарди и за-
штита на квалитетот на земјоделски производи во на-
сока на зголемување пазарната препознатливост и зго-
лемување на додадената вредност на македонските 
земјоделски производи.   

Директни плаќања за инпути во земјоделското про-
изводство е поддршка која се доделува за зголемено 
домашно производство на инпути, пред се саден или 
семенски материјал, и за зголемено користење на инпу-
ти со соодветен квалитет, односно сертифициран се-
менски материјал и посадочен материјал. Ваквата под-
дршка е во насока на подобрување на квалитетот на 
садниот материјал кај растителното производство од 
кој директно зависи продуктивноста на производство-
то. Мерките за финансиска поддршка за производство 
на домашен сертифициран семенски материјал за жит-
ни и индистриски култури во висина од 15.000 ден/ха, 
за производство на домашен лозов калем и овошен са-
ден материјал (25 ден/калем и садница) ќе се примену-
ваат и во програмскиот период под истите услови како 
и досега. Дополнително од 2013 година, се воведува и 
мерка за поддршка на производство на сертифициран 
посадочен материјал за градинарски производи, поддр-
шката за семенско производство на градинарски култу-
ри, на основен и предосновен материјал за жита.     

Во делот на сточарството продолжува имплемента-
цијата на мерката за поддршка на успешно вештачкото 
осеменување на говеда, додека набавката на живи жи-
вотни од познато генетско потекло како мерка за подо-
брување расниот состав и подигање на насади со пове-
ќегодишни култури (овошни и лозови насади) и поди-
гање на медоносна флора, се префрла во делот на поли-
тиките за рурален развој.  

Согласно закон, поднесувањето на барање за фи-
нансиска поддршка за директни плаќања продолжува 
да биде условено со: 

- евидентирање на земјоделските стопанства во 
Единствениот регистер на земјоделски стопанства, а од 
2013 година и со задолжителна дигитализација на зем-
јишните парцели во СИЗП,  

- целосно и навремено покривање на обврските за 
закупнината кои произлегуваат од користење на земји-
ште и пасишта во државна сопственост, воден надо-
мест и земјоделска механизација доделена преку 
МЗШВ,  

- исполнување на обврските кои произлегуваат од 
Законот за здравствена заштита на животни, Законот за 
ветеринарно здравство и Законот за идентификација и 
регистрација на животни.  

Со цел управување со приоритетите на буџетските 
расходи во насока на обезбедување поправедана и по-
рамномерна распределба на средствата помеѓу земјо-

делците со различни економија на обем и спречување 
на концетрацијата на финансиски средства, износот на 
субвенции по единица површина или по грло над одре-
дена големина површина/број на добиток се исплаќа 
како дефиниран процент од основната субвенција по 
единица површина или по грло. 

 
Слика 3. Приказ на мерките на директни плаќања  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уредување на пазарите на земјоделските производи 
 
Поради очекуваниот тренд на понатамошна неста-

билност на пазарите со земјоделско-прехрамбени про-
изводи и земјоделски инпути, како резултат на продол-
жување на постоењето на специфични влијанија на фа-
кторите кои ја одредуваат светската понуда и побарау-
вачка и нивниот ефект на ранливоста на приходите на 
земјоделските стопанства во Република Македонија, и 
во следниот петгодишен период продолжува спроведу-
вањето на мерките од политиките на уредување и ин-
тервенции на пазарите.  

Интервенциите на пазарите ќе се спроведуваат во 
ограничен обем со запазување на пазарните односи и 
конкуренцијата во насока на пресретнување и аморти-
зирање на негативното влијание на надворешните фа-
ктори. Мерките ќе се воведуваат согласно проценката 
за неопходност за нивно воведување само во услови за 
надминување на пројавените поголеми пазарни нару-
шувања и обезбедување на стабилност на доходот на 
земјоделските производители. Планирани инструменти 
на во делот на уредување на пазарите се: интервенци-
ски мерки пред се како интервентен откуп, поддршка 
за складирање на земјоделски производи, мерки за пот-
тикнување на потрошувачка, и обезбедување на допол-
нителни финансиски средства за веќе програмираните 
мерки на директни плаќања како државна помош.   
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Досегашните интервенциски мерки за стабилизаци-
ја на понудата и побарувачката на домашниот пазар на 
земјоделски производи кои се однесуваат на интервен-
тен откуп на пченица и јачмен од домашно производс-
тво, по потреба ќе бидат применувани и во следниот 
плански период. Проширувањето на типот на произво-
дите кои се предмет на интервенција е поврзано со во-
ведување на тие производи во системот на стокови ре-
зерви.  

Покрај интервентниот откуп во следниот период 
доколку има потреба ќе се продолжи со примена и на 
мерки за поддршка за складирање со обезбедување на 
пониска цена за складирање или покривање на трошо-
ците за складирање на одделни земјоделски производи, 
и тоа преку продолжување на субвенционираното скла-
сирање на пченицата за пелагонискиот регион во др-
жавните складишта и приватно складиштење.  

Од групата на мерки за поттикнување на потрошу-
вачката ќе биде разработена и методологија за примена 
на мерките за поттикнување на потрошувачка на свежо 
овошје и зеленчук и млеко и млечни производи насоче-
ни кон подобрување на квалитетот на исхраната на ли-
ца под 18 години, лица изложени на социјални ризици 
по здравјето и ризици од сиромаштија, вклучени во др-
жавниот образовен, здравствен и социјален систем. 

Дополнителни мерки кои ќе бидат применети во ус-
лови на поголеми пазарни нарушувања се мерките на 
државна помош со обезбедување на дополнителни фи-
нансиски средства за вклучените мерки на директни 
плаќања во насока на дополнителна поддршка на при-
ходот на земјоделските производители во однос на 
претходно планираната.  

Средствата планирани како финансиска резерва за 
спроведување на мерките на пазарна поддршка за над-
минување на пазарните нарушувања во висина од 3% 
од вкупно алоцираните средства за поддршка на земјо-
делството и руралниот развој, ќе се користат и за под-
дршка наменета за поголеми фискални импликации по-
ради нови влез на нови корисници на мерките за фи-
нансирање во тековната година.  

Поради својата специфичност и ризикот од нарушу-
вања на пазарот на грозје и вино, доколку има потреба 
во следниот период ќе бидат превземени систем од 
мерки подршка на лозарството и винарството од делот 
на уредување на пазарот. Покрај тековната поддршка 
за преструктуирање и обнова на лозовите насади, како 
и подршката за модернизација на вински подруми и 
мерките за промоција на македонското вино на алтер-
нативните пазари, во услови на зголемена понуда на 
пазарот над реалната побарувачка ќе се воведе и мерка-
та за зелена резидба и дополнителна условна финанси-
ска подрршка за винарските визби за стимулирање на 
откупот на винското грозје. Зелена резидба („зелена 
берба“) претставува целосно уништување или отстра-
нување на лозови гроздови додека тие се сè уште во не-
зрела фаза, со што приносот од релевантната површина 
се намалува, придонесувајќи кон воспоставување на 
рамнотежата на понудата и побарувачката на пазарот 
за вино со цел да се спречи пазарна криза, истовремено 
подобрувајќи ги квалитативните својства на винското 
грозје. 

 Поддршката за зелената берба се доделува во фор-
ма на исплата (компензација) по единица површина 
(хектар), при што надоместокот не смее да надмине 
50% од збирот на директните трошоци на уништува-
ње или отстранување на лозови гроздови и загубите 
на приходот настанати како резултат на отстранува-
њето на лозови гроздови. Бербата на зелени произво-
ди не се применува на истата парцела две години пос-
ледователно. 

 Одредбите за спроведување на мерката, вклучу-
ваат: 

(i)   претходна најава за спроведување на берба на 
зелено; 

(ii)  висината на надоместокот кој ќе се исплати; 
(iii) правила кои обезбедуваат дека засегнатите по-

вршини ќе се одржат во добри вегетативни услови и 
дека нема да има негативно влијание кон животната 
средина ниту било какви фитосанитарни последици 
кои произлегуваат од примената на мерката. 

 Краен рок за поднесување на барања за мерката е 
помеѓу 15 април и 31 мај секоја година, при што до 31 
мај треба да се утврдат очекуваната состојба на пазарот 
и оправданоста за зелената берба за целите на воспо-
ставување на рамнотежа на пазарот и заштита од криза; 

 Мерката е предмет на ригорозни и систематски 
контроли, вклучително и контрола на самото место на 
површините, по реализација на бербата. Сите контроли 
треба да се изведат помеѓу 15 јуни и 31 јули во година-
та во која се спроведува мерката. 

Со цел подобрување на настапот на земјоделците 
на пазарите преку нивно здружување, во планскиот 
период почнувајќи од 2013 година ќе се започне со 
имплементација со поддршката која правно е уредена 
во Законот за земјоделство и рурален развој на органи-
зации на производители во овоштарство и градинарс-
тво врз основа на одобрена оперативна програма за ра-
бота што може да вклучува активности за промоција и 
маркетинг, заштита на животната средина и стабилиза-
ција на пазарот.  

Како комплементарни политики на мерките на под-
дршка за уредување на земјоделските пазари за следни-
от тригодишен период остануваат:  

- доследната имплементација на одредбите од Зако-
нот за земјоделство и рурален развој за уредување на 
условите и начинот за вршење на трговија со земјодел-
ски производи со цел за зачувување на конкурентските 
услови и договорните односи во процесот на додадена 
вредност која вклучувава регулирање на откупот на 
земјоделските производи, договорните односи и реги-
стрирање на откупувачите и извозниците, и   

- спроведување на одредбите за надворешно-тргов-
ска заштита и заштита на пазарот согласно закон и 
склучени меѓународни договори, во делот на врзување 
на количини на увоз на одредени земјоделски произво-
ди со откупот на земјоделски производи произведени 
во Република Македонија, и пропишување на дополни-
телни увозни давачки над минимална цена на граница.  

Прегледот на планираната висина на финансиската 
поддршка по мерките на основните директни плаќања 
и начинот на нивно спроведување за периодот 2013-
2017 година е претставен во Табела 14. Преглед на 
мерки на основни директни плаќања за периодот 2013-
2017 година.  
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VI. ПОЛИТИКА И МЕРКИ НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Цели на политиката за рурален развој 
 
Политиката за рурален развој ги содржи сите еле-

менти на модерна државна интервенција за поттикну-
вање на развој преку модернизација и структурно при-
лагодување на земјоделско-прехрамбениот сектор како 
и поттикнување на економски активности за зачувува-
ње на природните, културните и развојните вредности 
на руралните подрачја, а кои се дефинираат во соглас-
ност со потребите, можностите и целите на ефикасна и 
ефективна политика. 

Политиката за рурален развој се остваруваат след-
ниве приоритетни области за поддршка: 

Приоритетна област 1: Зголемување на конкурент-
ската способност на земјоделскиот и на шумарскиот 
сектор насочена кон промовирање на знаење и унапре-
дување на човечкиот потенцијал во руралните средини; 
реструктуирање и развој на физичкиот потенцијал и 
промовирање на иновативни практики и подобрување 
на квалитетот на земјоделски производи преку поддр-
шка на економско здружување на земјоделски стопанс-
тва за заедничко вршење на земјоделска дејност. 

Приоритетна област 2: Заштита и унапредување на 
животната средина и руралните предели е насочена кон 
промоција на земјоделски производни практики за 
одржлива употреба на земјоделско земјиште, заштита и 
унапредување на животната средина и руралните пре-
дели со цел за зачувување на растителната и животин-
ската разновидност и унапредување на почвата, водата 
и воздухот. 

Приоритетна област 3: Подобрување на квалитетот 
на живот во руралните средини и поттикнување на ди-
верзификација на економски активности во руралните 
средини вклучува поддршка на капитални инвестиции 
за воспоставување и јакнење на микро и мали претпри-
јатија во рурални средини, капитални инвестиции во 
рурална инфраструктура за подобрување на квалитетот 
на живот во рурални средини и обезбедување на под-
дршка за обука и информирање на физички и правни 
лица кои вршат дејност во руралните подрачја. 

Приоритетна област 4: Поттикнување на локален 
развој на рурални средини се спроведува преку мерки-
те наменети за поддршка на реализација на стратегии 
за локален развој на рурални средини кои предвидува-
ат спроведување на мерки согласно со овој закон, реа-
лизација на стратегии за рурален развој на единиците 
на локална самоуправа со седиште во рурална средина 
и работата на локалната акциона група за развој на ру-
ралните средини и за вклучување на жителите на тери-
торијата на ЛАГ за развој на руралните средини. 
 
Принципи и пристап при дефинирање на мерките 

за рурален развој 
 
Изборот на мерки ги прати националните приори-

тети кон остварување на развојните цели во земјо-
делството и за развој на руралните средини во Репуб-
лика Македонија, и Програмата за работа на Владата 
на Република Македонија 2011-2015, при тоа почиту-
вајќи ја стратешката определба за прилагодување на 
националната земјоделска политика кон Заедничката 
земјоделска политика (ЗЗП) на ЕУ и стекнатите 
искуства во врска со спроведување на мерките во до-
сегашниот период. 

Мерките за рурален развој ја придружува и е комп-
лементарна на мерките на директна поддршка (пазарни 
политики и поддршка на приходот од земјоделска 
активност) и се надоврзува на досегашната поддршка 
за рурален развој обезбедена преку Годишните програ-
ми за рурален развој во периодот 2007-2012.  

Земајќи ја во предвид анализата на состојбите во 
земјоделството и секторските развојни потенцијали, 
како и специфичните потреби за развој на руралните 
средини, мерките за спроведување на политиката за ру-
рален развој приоритетно се насочени кон зголемување 
на конкурентската способност на земјоделско-прехрам-
бениот сектор и јакнење на економската и социјалната 
позиција на руралните подрачја преку зголемување на 
приходите на земјоделските стопанства, зголемување 
на можноста за вработување на руралната популација 
надвор од земјоделската дејност.  

Посебен осврт во политиката за рурален развој се 
дава на инвестиции во инфраструктура за водостопанс-
тво (микро-акумулации и системи за наводнување и 
одводнување), консолидација на земјоделско земјиште, 
патна инфраструктура за пристап до земјоделско земји-
ште (т.н. полски патишта), и јакнење на рурална ин-
фраструктура (обновување на селата, воведување на 
селска патна инфраструктура, пазарна инфраструктура, 
социјална инфраструктура - младински и пензионерски 
клубови итн.) како и на воведување на мерките за 
одржливо стопанисување и искористување на природ-
ните ресурси, заштита на биодиверзитот и животната 
средина. 

Временскиот распоред за спроведување на мерките е 
одреден од аспект на неопходните системски предусло-
ви и институционални подготовки за ефикасно спрове-
дување на мерките со примена на принципите за добро 
буџетско финансирање кои подразбираат покрај дефи-
нирани индикатори за следење на ефикасност и ефектив-
ност на мерките кон реализација на поставените и при-
мена на контролни активности за административна про-
верка за наменско трошење на јавните расходи. 

Воедно при дефинирање на мерките за рурален раз-
вој временскиот распоред за примена на мерките во ед-
на кохерентна рамка за успешна политика за рурален 
развој, земени се во предвид циклусите на програмира-
ње на мерките во ИПАРД Програмата и периодот не-
опходен за нивна претходна акредитација за спроведу-
вање во согласност со буџетските принципи на ЕУ. 

Мерки кои се применуваат во ИПАРД Програмата 
се следниве: 

Од Приоритетна област 1: Зголемување на конку-
рентската способност на земјоделскиот и на шумарски-
от сектор: 

- Инвестиции во земјоделски стопанства (наменски 
инвестиции за модернизација на под-секторите лозарс-
тво, овоштарство и сточарскиот сектор) 

- Инвестиции во преработка и маркетинг на земјо-
делски производи (наменски инвестиции за модерниза-
ција на под-секторите винарство, преработка на овошје 
и зеленчук, преработка на млеко, преработка на месо и 
кланични капацитети, и зајакнување на пазарни синџи-
ри преку воспоставување на откупно-дистрибутивни 
центри за овошје, зеленчук и млеко) 

 
Од Приоритетна област 3: Подобрување на квали-

тетот на живот во руралните средини и поттикнување 
на диверзификација на економски активности во ру-
ралните средини  

- Диверзификација на економски активности во ру-
рални средини вклучува поддршка на капитални инве-
стиции за воспоставување и јакнење на микро и мали 
претпријатија во рурални средини, занаетчиски дејно-
сти од областа на традиционално занаетчиство 
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- Промоција на рурален туризам преку инвестиции 
во создавање на капацитети со квалитетни услуги за 
рурално сместување, угостителство, кампирање со при-
дружни рекреативни капацитети за зголемена тури-
стичка понуда. 

Во период 2013-2014 се планира воведување на след-
ниве мерки за финансирање од ИПАРД фондовите: 

 
Од Приоритетна област 1: Зголемување на конку-

рентската способност на земјоделскиот и на шумарски-
от сектор: 

- Промовирање на знаење и унапредување на човеч-
киот потенцијал во руралните средини;  

Од Приоритетна област 2: Заштита и унапредување 
на животната средина и руралните предели  

- Промоција на земјоделски производни практики 
за одржлива употреба на земјоделско земјиште и уна-
предување на почвата, водата и воздухот. 

- Заштита и унапредување на животната средина и 
руралните предели со цел за зачувување на растителна-
та и животинската разновидност (заштита на автохтони 
видови)  

- Органско производство 
Од Приоритетна област 3: Подобрување на квали-

тетот на живот во руралните средини и поттикнување 
на диверзификација на економски активности во ру-
ралните средини: 

- Инвестиции во рурална инфраструктура за подо-
брување на квалитетот на живот во рурални средини 

Од Приоритетна област 4: Поттикнување на лока-
лен развој на рурални средини: 

- Едукација и информативни кампањи за вклучува-
ње на жителите на територијата на ЛАГ за изработка и 
спроведување на стратегии за развој на руралните сре-
дини. 

- Воспоставување и работа на локалната акциона 
група за развој на руралните средини  

 
Финансирање на мерките за рурален развој 

 
Финансирањето на политиката на рурален развој се 

врши во рамките на националниот буџет и буџетот на 
ЕУ за мерките од Инструментот за претпристапна по-
мош за земјоделство и рурален развој (ИПАРД). 

Поддршката која се доделува преку мерките за ру-
рален развој основно се заснова на доделување на не-
повратни финансиски средства за капитални инвести-
ции за изградба или подобрување на недвижен имот 
наменет за економска дејност или јавна инфраструкту-
ра. Неповратна финансиска помош за инвестиции е 
поддршка која се доделува во вид на финансирање или 
ко - финансирање на вредноста на преземени и реали-
зирани инвестиции согласно прифатливите трошоци и 
во висина на поддршката по корисник. Поддршката 
може да е наменета и за нематеријални вложувања т.н. 
општи трошоци кои се поврзани со капиталната инве-
стиција за нејзино успешно спроведување како на при-
мер трошоци за надоместоци за архитекти, инженери и 
консултанти, физибилити студии, анализи и набавка на 
патенти и лиценци, со исклучок на  трошоци за поврза-
ни јавни давачки и осигурување. Одобрените и испла-
тени средства се неповратни при што корисникот не 
смее да ја отуѓи ниту да ја наруши намената на инве-
стицијата во рок од пет до седум години од денот на 
прием на последната исплата на поддршката. 

При неповратна финансиска поддршка на капитал-
ни инвестиции наменета за зголемување на физички 
обем на приватен имот, износот на финансиската под-
дршка за поединечен корисник може да изнесува најм-
ногу до 50% од вредноста на капиталните инвестиции 
согласно доставената проектна документација (бизнис 
план, листа на трошоци, пресметки и спецификации, 
понуди и цени итн.). Корисникот на Програмата во це-
лост ги финансира капиталните инвестиции по одобру-
вање на приложениот проект со потребната документа-
ција, а грантот се доделува по завршување на капитал-
ната инвестицијата. При неповратна финансиска под-
дршка на капитални инвестиции наменета за зголему-
вање на физички обем на јавна инфраструктура, изно-
сот на финансиската поддршка за поединечен корис-
ник може да изнесува најмногу до 100% од вредноста 
на капиталните инвестиции согласно доставената про-
ектна документација. Корисникот на Програмата во 
овој случај како државен субјект ги финансира само 
износите од ко-финансирањето доколку е помало од 
100%. 

Покрај неповратната финансиска поддршка за инве-
стиции мерките за рурален развој се спроведуваат пре-
ку следниве механизми на поддршка: 

- финансиска помош, и 
- директни плаќања за рурален развој. 
Финансиска помош е поддршка која се доделува за 

обука и информирање на земјоделските производите-
ли, советодавни услуги за развој на земјоделството, за-
почнување со земјоделска дејност, напуштање на вр-
шење на земјоделска дејност и за групи на производи-
тели. 
 

Директните плаќања за рурален развој е компенза-
ционо плаќање за поддршка на приходот остварен од 
земјоделска дејност како надоместок на загубите кои 
настанале поради неискористеност на производниот 
потенцијал заради примена на земјоделски производни 
практики за заштита на животната средина или поради 
зголемени трошоци за примена на повисоки стандарди 
за заштита на животната средина. 

Неповратната финансиска поддршка за инвестиции 
и директните плаќања за рурален развој се спроведува 
преку договор во времетраење од пет до седум години. 
По исклучок, директните плаќања за рурален развој 
може да се доделат и преку изјава на барателот со која 
се обврзува да ги почитува условите за директни пла-
ќања за рурален развој и која се обновува секоја година 
за времетраењето на правото на поддршката. Финанси-
ската помош се спроведува преку договор во времетра-
ење од три до пет години. По исклучок, финансиската 
помош за обука и информирање на земјоделските про-
изводители може да се спроведе преку договор во вре-
метраење од една до три години. 

Поддршката од мерките за рурален развој во одре-
дени случаеви може да се додели авансно (во висина 
до 40% од одобрениот износ) и/или на рати (две рати 
или согласно фазите на реализација на инвестицијата.)  

 
Политиката за рурален развој за период 2013-2017 

година ќе се спроведува преку следниве мерки за рура-
лен развој: 
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VII. РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА 
 
Мерките за поддршка на рибарство и аквакултура 

се согласно Програмата за унапредување на рибарство-
то и аквакултурата за период 2013-2024 година израбо-
тена согласно член 14 од Законот за рибарство и аква-
култура („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 07/08, 67/10, 47/11 и 53/11). 

Програмата се носи за период од дванаесет години и 
во неа се нотирани проблемите и се дефинирани задачите 
за остварување на утврдените цели кои воедно се и цели 
уредени со Законот за рибарство и аквакултура, преку 
планираните мерки и активности. Во програмата е утвр-
дена и динамиката на изведување на мерките и активно-
стите како и потребните средства за нивна реализација. 

Во програмата е направена анализа на состојбите со 
рибниот фонд во подолг временски период. Во програ-
мата се вградени современите трендови за развој на ри-
брството и аквакултурата кои ќе се остварат преку пред-
видените мерки, кои пак во целост го почитуваат прин-
ципот на одржливо користење на природните ресурси и 
во дело на риболовот и во делот на одгледувањето на 
риби-аквакултурата. Предвидените мерки се во функци-
ја на планско експлоатирање на рибите на одржлив на-
чин, заштита на рибите, контролиран излов, подобрува-
ње на постоечките и имплементирање на нови риболов-
ни техники за вршење стопански риболов, а се со цел за-
чувување на природните ресурси и снабдување на паза-
рот со квалитетна и безбедна храна (риба). Исто така, за 
дел од риболовните води се предвидуваат и активности 
за враќање на традиционалниот начин на риболов, а со 
цел и на заживување на руралните подрачја. Посебен ак-
цент се посвети на дефинирање на рекреативните реви-
ри и рекреативните зони во правец на воспоставување 
на основа за развој на риболовниот туризам во земјава.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За зголемување на производството и квалитетот на ри-
бите во рибничките капацитети и нејзиниот непречен плас-
ман на пазарот, со оваа програма се предвидуваат мерки 
кои се во согласност со европските  трендови во делот на 
аквакултурата. Секако, во предвид е земена издашноста и 
одржувањето на квалитетот на водените ресурси, климат-
ските фактори и законските одредби за зачувувањето на 
квалитетот на водите кои од друга страна всушност го ли-
митираат производството на риби. Аквакултурното произ-
водство во Република македонија во голем дел се одвива во 
руралните области и предвидените мерки се комбинација 
на зголемување на производството со можност за реализи-
рање на други економски активности како руралниот тури-
зам, со што се отвора можноста за нови вработувања и за-
држување на населението во овие области. 

Покрај производството на риба (стопански риболов 
и аквакултура) посебно внимание е посветено на орга-
низирањето на рекреативниот риболов и планирање на 
критериуми и предуслови за воспоставување на систем 
кој ќе овозможи јакнење на свеста на големиот број ре-
креативни риболовци, зачувување и одржливо користе-
ње на природните ресурси, заштита на автохотната по-
пулација на риби, посебен однос кон ендемичните ви-
дови риба, збогатување на риболовните води со атра-
ктивни видови риби за риболов, воспоставување на 
предуслови за дефинирање на атрактивни риболовни 
води, одржливо стопанистување со рибите и развој на 
риболовниот туризам во земјата. 

Активностите за зачувување и заштита на автохто-
ните (домородни) и загрозените видови риби, заштита-
та на видовата разновидност и одржувањето на бројно-
ста на рибните популации ќе се реализираат преку низа 
мерки, а најмногу преку зачувување и подобрување на 
состојбата на хабитите, редуцирање или отстранување 
на инвазивните видови риби, како и преку порибување 
на риболовните води со квалитетен порибителен мате-
ријал од автохтони видови риби, добиен во регистрира-
ни репроцентри во земјава. 

 
 

Проширување на 
постоечките капацитети 
на репроцентрите за 
автохтони видови  



 Стр. 46 - Бр. 134                                                                                  31 октомври 2012 
 
 

 



31 октомври  2012  Бр. 134 - Стр. 47 
 
 
 

Изведување на апли-
кативни научно-истр-
ажувачки проекти за 
дефинирање на 
бројот на автохтони, 
алохтони, инванзивни     



 Стр. 48 - Бр. 134                                                                                  31 октомври 2012 
 
 
 



31 октомври  2012  Бр. 134 - Стр. 49 
 
 

Покрај предвидените мерки за инвестиции во аква-
култура кои се финансираат во рамките на мерките за 
рурален развој а во зависност од состојбите во рибарс-
тво и аквакултура би се вовеле и мерки за директна 
поддршка на производители на риби за произведена и 
продадена риба на пазарот и/или финансиска поддршка 
за матичен материјал и финансиска поддршка за купен 
подмладок, со цел формирање на матично јато и обез-
бедување на квалитетен порибителен материјал од од-
делни видови риби од домашно производство во Ре-
публика Македонија. 
 
VIII. МЕРКИ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА И ОСТА-
НАТА ДРЖАВНА ПОМОШ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 
Согласно член 101 од Законот за земјоделство и ру-

рален развој, техничката поддршка во земјоделството е 
државна помош која се доделува како надомест до 
100% за дефинираните прифатливи трошоци.  

Во следниот петгодишен период, мерките на тех-
ничка поддршка приоритетно ќе бидат насочени во 
следниве области на поддршка:  

- подобрување на хоризонтална организација и вер-
тикалната интеграција на чинителите во земјоделство-
то,     

- промоција на земјоделското производство,   
- поддршка на создавање и примена на иновации во 

земјоделското производство,  
- подобрување на технолошкиот процес за зголему-

вање на продуктивноста,  постбербените активности и 
маркетингот на подсекторите со компаративни предно-
сти (особено градинарство, лозарство и овоштарство, 
алтернативни растителни култури, козарство и овчарс-
тво),  

- воведување на обновлива енергија, заштеда на по-
трошувачката и производство на енергија при земјо-
делско и сточарско производство, воведување на пра-
ктики кои не ја загадуваат животната средина и зачуву-
вање на биодиверзитетот и биолошките посебности во 
Република Македонија;   

- овозможување на институционални услови (осо-
бено во приватниот сектор) за имплементација на за-
конските и подзаконски решенија според НПАА особе-
но за создавање услови и воведување на уредување на 
пазарите на земјоделските производи;  

- брендирање и заштита на географската посебност 
на најзначајните македонските сточарски производи со 
компаративна предност;  

- подобрување на можностите и потенцијалите за 
привлекување на директни странски инвестиции во ма-
кедонскиот земјоделско-прехрамбен сектор во насока 
на идентификација на атрактивните растителни и сто-
чарски подсектори, региони и микролокации со пред-
лог потребни мерки/активности за зголемување на ин-
вестициите;   

- подобрување на преносот на знаењето од науката 
до примарните производители;  

- подобрување на човечките ресурси во земјоделс-
твото, вклучително поддршка на наставно-образовниот 
процес во средното и високо образование во делот на 
земјоделството и руралниот развој за подобрување на 
условите на работа, воведување на нови научни, истра-
жувачки и показни содржини, и особено практична 
примена на наставните содржини во училишните еко-
номии.   

Покрај претходните мерки уредени со одредбите од 
членот 101 за техничката поддршка во земјоделството, 
во следниот плански период ќе се реализираат и други 
мерки на државна помош како: 

- поддршка на оперативната програма и работата на 
потсекторските постојани групи, и поддршка на пре-
познаените регистрирани форми на организации на 
економските партнери. Поддршката за препознаените 
организации на здружување на земјоделците е во насо-
ка на реализација на интересите на земјоделските про-
изводители, активности за подобрување на имплемен-
тација и популаризирање на политиките на владата и 
МЗШВ за реформи во секторот, зголемување на гене-
ралната конкурентност и приближување кон стандар-
дите на ЗЗП на ЕУ,  

- водење на матично книговодство, селекција и сле-
дење на состојбите во сточарството според член 103, 
Помош во сточарскиот сектор која ќе се спроведува 
преку признати организации на одгледувачи,   

- организирање на национални подсекторски мани-
фестации и учество на значајни саемски манифестации 
во странство. Поддршката се обезбедува со цел промо-
ција, размена на позитивните искуства и склучување на 
деловни договори во земјоделското производство, 
постбербените активности и маркетингот на земјодел-
ско-прехрамбените производи,  

- издавање на стручни материјали од областа на 
земјоделството и рибарството (едукативни, информа-
тивни, научни и пропагандни материјали) кои имаат за 
цел остварување на стратешките развојни цели. 

Во насока на поттикнување на развојот на земјо-
делството, особено ќе се доделува поддршка за воспо-
ставувањето и спроведување на проекти за иновации и 
тоа во следниве области на иновации: 

- земјоделска механизација и опрема која ќе овоз-
можи поголема ефикасност и продуктивност, 

- нов семенски и саден материјал кои ќе овозможат 
создавање на нови сорти, 

- агрохемиско третирање на почвата и земјоделски-
те култури, 

- трансфер на технологии и иновативни решенија 
од странски држави и нивно прилагодување во Репуб-
лика Македонија, и 

- нови технологии во сточарството. 
Мерките за поддршка на иновации и трансфер на 

технологии и знаења од утврдените области ќе се спро-
ведуваат преку годишната програма за рурален развој а 
критериумите за спроведување на помошта ќе се дефи-
нираат од страна на Советот за иновации и нови техно-
логии во областа на земјоделството.  

За спроведување на активностите од мерките на 
техничка поддршка предвидено е издвојување на 
средства од 30 милиони денари во 2013 година и по 37 
милиони помеѓу 2014 и 2015 година. Дополнителни 
средства во висина од 4% од вкупните средства за фи-
нансирање на мерките за рурален развој ќе се одделат и 
за техничка поддршка за спроведување на мерките со 
особен фокус на поддршка на иновации  во областа на 
земјоделството и финансирање на активностите на На-
ционална рурална мрежа. 
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IX. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ И АКТИВНОСТИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 
 
Функционирање на Интегрираниот систем за адми-

нистрација и контрола  
Еден од неопходните услови за спроведување на 

политиките на поддршка на земјоделството и рурални-
от развој е постоење на сеопфатен систем на правна, 
институционална, информатичка и процедурална осно-
ва и соодветни институционални капацитети интегри-
рани во функционален систем.  

За поддршка на реализација на директните плаќања 
од првиот и вториот столб на ЗЗП на ЕУ се користи 
Интегриран систем за администрација и контрола 
(ИСАК) чија цел е да го ослесни и унапреди системот 
на плаќањата на производителите, вклучувајќи и про-
верка на исправноста на тие плаќања. Во системот на 
ИСАК влегуваат: 

- компјутеризирана база на податоци;  
- графички и алфа-нумерички систем за идентифи-

кација на земјоделски парцели; 
- систем за идентификација и регистрација на апли-

кациите за подршка;  
- интегриран контролен систем;  
- идентификација на животни и систем за пријаву-

вање; 
- релевантна  регистрација  земјоделски стопанства, 

земјиште и животни. 
Таквиот докажан модел за поддршка на програми-

рањето и особено на спроведувањето на мерките на 
финансиска поддршка е предмет на воспоставување во 
Република Македонија почнувајќи од 2007 година.  

Заради дефинирање и спроведување на ефикасна 
земјоделска политика и политиката на рурален развој, 
како и за обезбедување на податоци за потребите на 
Министерството и субјектите, како надлежна државна 
институција од областа на земјоделството МЗШВ го 
воспоставува Земјоделскиот информационен систем7  
(во понатамошниот текст ЗИС). Воспоставувањето на 
елементите на ЗИС, особено деловите на ИСАК се ед-
ни од најзначајните краткорочните приоритетни обвр-
ски од процесот на интегрирање на македонското зем-
јоделство во ЕУ, дефинирани во Националната програ-
ма за прилагодување кон европското законодавство во 
делот на хоризонталните прашања. 

Целосното функционирање на системите овозможу-
ва поставување на ефикасни политики базирани на по-
требите и проблемите во секторот, нивно успешно 
имплементирање со максимално редуцирање на непра-
вилностите и злоупотребите, подобрена контрола и 

                            
7 Поконкретно, иако опфатот на ЗИС може да биде различен од 
земја до земја, сепак во ЕУ и земјите кои претендираат да бидат 
нејзини членки, се препознаваат следниве т.н. носечки столбови 
на системот: 1) Земјоделски статистики со Економски сметки за 
земјоделство (ЕАА); 2) Мрежа за сметководствени податоци од 
фарма (ФАДН), и (3) Земјоделски пазарен информативен систем 
(ЗПИС), дополнети со административните системи за евиденција 
и регистрација на: земјоделските стопанства во (4) Единствен ре-
гистер на земјоделски стопанства - Фарм регистер (ЕРЗС) и зем-
јоделско земјиште во (5) Системот за идентификација на земјиш-
ни парцели (СИЗП, т.е. LPIS на англиски), кои од друга страна 
пак се составни елементи и во функција на Интегрираниот адми-
нистративен и контролен систем (ИСАК) за имплементирање и 
мониторинг на политиките за директни плаќања и рурален развој. 

проценка на ефектите од политиките. Интегрирањето 
на различните бази на податоци и регистри треба да ги 
олесни процедурите на аплицирање на земјоделците за 
политиките на поддршка и ќе обезбеди корисни пода-
тоци за деловниот сектор. 

Согласно законските обврски, МЗШВ од 2007 годи-
на започна со планирање и изградба на сеопфатен си-
стем на земјоделски информации преку поставување на 
наведените подсистеми. За постигнување на поголем 
дел од институционални реформи во земјоделскиот се-
ктор за прилагодување на политиките и институциите 
во согласност со барањата од процесот на пристапува-
ње кон ЕУ, Владата на Република Македонија одобри 
проектен пакет поддржан од заем од Светска Банка на-
речен „Зајакнување и пристапувањето на македонското 
земјоделството кон ЕУ’’ (АСАП). 

Како што е планирано во “Стратегијата за импле-
ментирање на ЗИС и ИСАК со оперативен план“, усво-
ена од страна на Владата на Република Македонија на 
почетокот на 2008 година, најголемиот дел од активно-
стите со кои се предвидува воспоставување на ИСАК 
се веќе завршени и повеќето од системите се функцио-
нални во насока на имплементирање на програмите за 
финанисиска поддршка во 2011 година, како и во те-
ковниот процес на аплицирање во 2012 година.  

Во досегашниот период министерството и остана-
тите институции ги завршија најголем дел од подготви-
телните работи се до фаза на финално интегрирање на 
регистрите во систем кој треба да овозможи поголема 
контрола и подобра администрација на политиките на 
поддршка.      

Имено, од досега постигнатото: 
- Процесот на регистрирање на земјоделски сто-

панства и ажурирање на податоците на земјоделските 
стопанства се води во рамките на целосно функциона-
лен ЕРЗС, во согласност со законските и подзаконски 
прописи, 

- СИЗП е во финална фаза на воспоставување, каде 
преку директни консултации со земјоделците се обез-
бедува дигитализација на нивните земјишни парцели. 
Целосната дигитализација се планира да биде обезбе-
дена до крајот на 2012 година. Системот во 2012 служи 
како систем за идентификација и контрола на земјодел-
ски парцели погодни за подрачјата со ограничени мож-
ности 8, 

- Претходно независно функционалните софтверски 
апликации на ЕРЗС и СИЗП се интегрирани во рамките 
едно софтверско решение со што се доби целосно 
функционален и компатибилен систем. Интегрираниот 
систем ги спојува алфа-нумеричките податоци на зем-
јоделските стопанства со графичките податоци на нив-
ните земјоделски парцели, овозможува функционира-
ње на посебни регистри на култури (како регистар на 
органски производители, регистри на овошни, лозови, 
маслинови и јаткасти насади), 

- Интероперабилноста помеѓу интегрираниот 
ЕРЗС/СИЗП софтвер и софтверот за директни плаќања 
на АФПЗРР е постигната, со што податоците на земјо-
делските стопанства се достапни за потребите на адми-
нистративните контроли за целите на кампањата за фи-
нансиска поддршка во 2012 година,  

                            
8 парцели кои се наоѓаат на надморска височина над 700 метри, и 
парцели во раселените рурални средини со под 100 жители 
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- За прв пат во кампањата во 2012 година е воведен 
единствен образец за аплицирање како важен елемент 
на ИСАК во процесот на аплицирање за финансиска 
поддршка, 

- АФПЗРР повторно ја презеде целoсната одговор-
ност во спроведувањето на контролите на лице место, 
која дотогаш ја извршуваше Државниот инспекторат за 
земјоделство со делегирана одговорност од 2008 годи-
на, 

- АФПЗРР изработува ИСАК софтвер кој вклучува 
ИТ поддржана функционалност на ИСАК процедурите 
како за директни плаќања така и за програмата за рура-
лен развој кој е во тест фаза. 

Според планот, функционалноста на оние ИСАК 
елементите кои се сеуште во фаза на развој ќе се по-
стигне до крајот на 2012 година со цел постигнување 
на целосно функционален ИСАК систем за поддршка 
на поднесувањето на барањата за финансиска поддр-
шка на земјоделството и руралниот развој во 2013 го-
дина.  
 
Зајакнување на институциите одговорни за поста-
вување и спроведување на политиките на поддршка 

 
Почнувајки од 2008 година, освен за одреден број 

на мерки за поддршка кои се имплементираат од стра-
на на МЗШВ9 , одобрувањето, контролата и исплатата 
на средствата за поддршка се врши преку Агенцијата 
за финансиска поддршка во земјоделството и рурални-
от развој основана во 2007 година, со што е постигнато 
разграничување помеѓу програмирањето и имплемен-
тацијата на политиките на поддршка во земјоделството 
и руралниот развој.  

И покрај исклученителниот напор кој е потребен,  
постапките на поднесување на барањата за финансиска 
поддршка, нивна административна проверка, проверка 
на лице место, одобрување и исплата на средствата се 
извршуваат во една тековна година, иако истото треба 
да биде корегирано во периодот до пристапот во ЕУ во 
насока на исплата на средствата во првата половина од 
следната година.  

 Институционалната поставеност на формулирање 
и спроведување на политиките на поддршка и воспо-
ставувањето на ИСАК ги вклучува пред се: Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, како надлежна институција за воспоставување и 
одржување на основната ИСАК инфраструктура на 
ЕРЗС и СИЗП, потоа АФПЗРР како имплементирачко и 
контролно тело на националните програми за финанси-
ска поддршка во земјоделството и руралниот развој 
(вклучувајќи ги пред-пристапните фондови на 
ИПАРД), како и Агенцијата за храна и ветеринарство 
надлежна за водење на базата на податоци за иденти-
фикација и регистрација на животни. 

Во делот на олеснување на протокот на информаци-
ите и знаењето до земјоделците, и особено во насока на 
поддршка на прифаќањето на земјоделските политики 
и мерки од страна на корисниците, од исклучителна 

                            
9 Пред се мерките на техничка поддршка поврзани со истражува-
њето, образованието, манифестации и здружување на земјоделци-
те 

важност е опстојувањето на ефикасен и функционален 
систем на советодавни услуги. Постојниот систем во 
Република Македонија е систем на државно-финанси-
рани советодавни услуги спроведени од државни адми-
нистративни служби.  

Клучните насоки со цел постигнување на оптимал-
на структура за спроведување на политиките на поддр-
шка од националната програма во делот на институци-
оналното зајакнување се претставени во продолжеток.  

Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство - Главните цели на институционално зајак-
нување на МЗШВ се насочени кон реорганизација и за-
јакнување на внатрешните структури и подрачните 
единици на министерството, особено во делот на вове-
дување на новите политики и мерки предвидени со 
програмата.  

МЗШВ е надлежна и одговорна институција за 
спроведување на Националната програма за развој на 
земјоделството и рурален развој. Министерството до 
завршување на програмскиот период ќе се грижи за ис-
полнување на сите услови во административна, мате-
ријална и друга природа со цел соодветно спроведува-
ње на одредбите од програмата.  

Спроведените промени во организационата стру-
ктура на МЗШВ во насока на воведување на организа-
циони единици кои треба да го поддржат програмира-
њето на зголемениот број и обем на мерки, во следниот 
период треба да биде насочено кон реорганизација и 
кадровско зајакнување на оние организациони единици 
кои треба да ги поддржат воведувањето и спроведува-
њето на новите политики. Тука пред се спаѓаат делови-
те за програмирање и спроведување на политиките на:  

- консолидација на земјоделското земјиште (преку 
формирање на посебна управа согласно стратегијата),   

- агроеколошките мерки,  
- заштита на повисоки стандарди за квалитет,  
- промени во Телото за управување за воведување 

на новите планирани мерки во ИПАРД програмата и 
нивна апликација,  

- унифициран пристап во следење и програмирање 
на мерките на поддршка преку интегрирање на функ-
циите на уредување на пазарите со тековното програ-
мирање на мерките на поддршка,   

- зајакнување на капацитетот за економски анализи 
во земјоделството, следење на земјоделските пазари и 
проценка на ефектите од мерките на тековната полити-
ка.  

Од особен интерес за ефикасно спроведување на 
политиките на поддршка е зајакнувањето на подрачни-
те единици на МЗШВ, односно завршување на обезбе-
дувањето на просторни и материјални услови до крајот 
на 2013 година.  

Оддржливото зајакнување на постојните кадровски 
капацитети на МЗШВ е единствено можно преку соод-
ветно функционирање на Секторот за човечки ресурси 
и спроведување на очекуваните активности за развој на 
човечките капацитети (проценка на потребите за обука, 
подготовка на план за обука, дообука и негово спрове-
дување, спроведување на политиката на наградување и 
казнување). 
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Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделс-
твото и руралниот развој (АФПЗРР) е основана со За-
кон за основање Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој (Сл. весник 72/07). 
Агенцијата од 2008 година ги спроведува национални-
те политики за финансиска поддршка, а од декември 
2009 година агенцијата е акредитирана за спроведува-
ње на три мерки од ИПАРД програмата. Во периодот 
до 2012 година, АФПЗРР има огласено осум јавни по-
вици за прибирање на барања по ИПАРД програмата.  

Во следниот плански период агенцијата како глав-
ни институционални области ги има поставено:  

- надминување на констатираните недостатоците во 
деловите на веќе функционалната структура на агенци-
јата,  

- понатамошно зајакнување на контролниот систем 
особено после превземањето на директното извршува-
ње на контролите на лице место од страна агенцијата 
во 2012 година, и  

- воведување на нов капацитет за новите мерки на 
политиките на поддршка финансирани од национални-
от буџет и средствата на ЕУ.  

АФПЗРР ќе ја заврши подготовката на ИСАК соф-
тверот кој вклучува ИТ поддржана функционалност на 
ИСАК процедурите како за директни плаќања така и за 
програмата за рурален развој во текот на 2012 година, 
со цел негово ставање во продукциска фаза од 2013 го-
дина. 

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделс-
твото. Согласно Програмата за работа на Владата 2010-
2014 година, државната советодавна служба треба да 
претставува партнер и современ ефикасен сервис за да-
вање на потребните корисни совети на земјоделците со 
постојано присаство и контакти со корисниците на ус-
лугите, паралелно со финансиската поддршка обезбе-
дена на земјоделците за користење на услугите на при-
ватните советници.  

Заради,  
- обемот и комплексноста на политиките во послед-

ните пет години, 
- потребата за поддршка која ја имаат помалите 

земјоделски стопанства во нивниот процес на транс-
формација во поспецијализирани пазарно-ориенирани 
субјекти со неопходни знаења за модернизирано произ-
водство прилагодено на потребите на пазарот, кои 
трансформацијата неможе да ја направат без институ-
ционална поддршка,  како и поради  

- неопходноста на постоење на институционална 
форма на директна и постојана соработка помеѓу држа-
вата која креира и спроведува политики од една страна, 
и земјоделците како корисници на државните политики 
од друга, а со цел успешно спроведувење на политики-
те особено заради зголемена абсорбција на ИПАРД 
средствата, но и поради  

- потребата за позасилен трансфер на знаења, совре-
мени технологии и иновации за зголемување на конку-
рентноста, се наметнува неопходност од промени во 
поставеноста на советодавни услуги за земјоделците во 
државата заради воспоставување на ефикасен систем 
на директна поддршка кој успешно ќе ги одговори на 
претходно наведените предизвици и барања.  

Согласно оценките на корисниците на услугите, до-
стапноста и квалитетот на услугите и генерално пози-
цијата на монополизираниот државно-финансиран 
обезбедувач на советодавни услуги, сеуште не е на оче-
куваното и неопходно ниво на секојдневен сервис во 
корист на напредокот на земјоделскиот сектор.  

Оттука, реорганизацијата и трансформацијата на 
државно-финансираната советодавната служба во пр-
вата година од планирачкиот период, е дел од неопход-
ната реформа за поставување на новиот ефикасен кон-
цепт за функционирање на квалитетни советодавни ус-
луги во служба на постигнување на проектираната цел 
и реалните потреби на земјоделството во Република 
Македонија. Концептот кој ги следи насоките од Наци-
оналната стратегијата за земјоделство и рурален развој 
2007-2013 година, се базира на избор на давател на со-
ветодавна услуга која ја плаќа државата врз основа на 
квалитет на испорачаните услуги, согласно договор и 
со исполнување на зададени индикатори на успешност.   

Воведување на оддржлив систем за мониторинг и 
евалуација на спроведување на програмата 

Спроведувањето на ефикасна земјоделска полити-
ка, а особено политиката на рурален развој како нејзи-
на компонента, покрај останатото особено побарува и 
воспоставување на хармонизиран систем на контрола, 
мониторинг и проценка на ефектите на имплементаци-
ја на политиките. Во овој дел важно ќе биде искуството 
при изведување на претпристапната подршка од 
ИПАРД. 

Следењето на спроведувањето на Националната 
програма за развој на земјоделството и рурален развој 
преку годишните програми за финансиска поддршка ќе 
се одвива преку формалните, веќе воспоставени тела за 
оваа намена, како и со развивање на дополнителни 
процедури на континуирана размена на информации 
помеѓу оперативните структури за управување и спро-
ведување на политиките.  

Во таа насока, во делот на спроведување на ИПАРД 
програмата согласно прифатените обврски со ЕУ, про-
должува редовното функционирање на ИПАРД мони-
торинг комитетот. Комитетот ќе ја следи имплемента-
цијата на критериумите за селекција на програмата, ос-
тварениот напредок во остварување на целите на про-
грамата и по потреба ќе продолжи да предлага измени 
или корекција на програмата. 

Во делот на спроведување на политиките финанси-
рани од националниот буџет, ќе се постави рамка за 
континуиран мониторинг и оценка на ефектите преку 
редовно: месечно, полугодишно и годишно известува-
ње на МЗШВ од страна на АФПЗРР за спроведувањето 
на програмите. Спроведувањето на тековната оценка 
овозможува услови за унапредување на имплементаци-
јата на програмата и за анализа на предлозите за изме-
на и дополнување на делови на програмата. 

Начинот на известување, формата и содржината на 
извештајите ќе биде дополнително дефинирана помеѓу 
двете институции. 

Активности за создавање на услови за спроведува-
ње на политиките од програмата  
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Со цел постигнување на ориентираност кон подо-
брени резултати на зголемено земјоделско производс-
тво и повисок квалитет на производите, но и истовре-
мено заштита на животната средина и оптимално кори-
стење на природните ресурси и енергијата, ќе се вове-
дуваат принципите на добра земјоделска и хигиенска 
пракса (ДЗХП) како услов за стекнување со правото за 
користење на финансиската поддршка во земјоделство-
то и руралниот развој. Барањето од типот на ДЗХП ќе 
се воведуваат постепено, на почетокот како барања за 
основна земјоделска и добра земјоделска и хигиенска 
пракса и тоа за одредени категории на корисници.  

Со цел успешна имплементација на барањата за ос-
новна земјоделска и добра земјоделска и хигиенска 
пракса ќе се спроведат следниве активности:  

- дефинирање на стандардите и барањата за воведу-
вање на ДЗХП по подсектори кои треба да се почитува-
ат како услов за спроведување на мерките на директни 
плаќања по подсектори и на различни нивоа на задол-
жителност на барањата, 

- ревизија на постоечкиот Прирачник за ДЗХП и не-
гова измена со цел услогласување со дефинираните 
стандарди и барањата за воведување на основна и 
ДЗХП,   

- подготовка на прирачници и друг погоден промо-
тивен материјал за полесна примена и достигнување на 
принципите на ДЗХП од стана на земјоделските сто-
панства,  

- спроведување на јавна кампања за примена на 
стандардите од ДЗХП од стана на земјоделците,  

- дефинирање на мерка од програмата за финанси-
ска поддршка за  ангажирање на експертска поддршка 
за воведување на барањата на земјоделските стопанс-
тва и подготовка на административните постапки, 

- спроведување на обука на советниците на АПРЗ за 
бесплатно аплицирање на мерката за поддршка од 
страна на советниците на АПРЗ, и обука на инспекто-
ратите и на земјоделските здруженија за стандардите 
од ДЗХП.  

Покрај имплементација на барањата за основна зем-
јоделска и добра земјоделска и хигиенска пракса, во 
периодот од 2013 до средина на 2014 година, МЗШВ ќе 
спроведе активности и кампања за поголема употреба 
на сертифициран семенски материјал: 

- превземање на дополнителни мерки за зголемува-
ње на понуда на сертифициран семенски материјал за 
житни и др. култури,  

- подготовка на прирачници и друг погоден промо-
тивен материјал за погодносите од примена на серти-
фициран семенски материјал,  

- промовирање на користењето на сертифициран се-
менски материјал преку: регионални работилници на 
МЗШВ, селски работилници на АПРЗ, и јавна кампа-
ња.  

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

 
Бр. 41-8048/1 Претседател на Владата 

24 октомври 2012 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3332. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), об-
јавува 
 

О Г Л А С 
 
- За избор на 2 (двајца) судии на Aпелационен суд 

Скопје; 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 

1 Скопје и 
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 

2 Скопје. 
Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 6 и 7  
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/2008).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со по-
требната документација, во оригинал или заверена фото-
копија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од 
една година од денот на издавање и уверение дека не е 
изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на 
професија, дејност или должност, да не е постаро од шест 
месеци од денот на издавањето), да ги достават до Суд-
скиот совет на Република Македонија, ул„Вељко Влахо-
виќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да 
се подигне во електронска форма на web-страната на Суд-
скиот совет на Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. Некомплет-
ните документи нема да се разгледуваат. 

 
Бр.07-1621/1 Судски совет 

29 октомври 2012 година на Република Македонија 
              Скопје Претседател, 

Александра Зафировска, с.р.
__________ 

3333. 
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 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика 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 29.10.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Иван Стојчев, судија на Основен суд Крива Паланка со 
навршување на 64 години на 09.10.2012 година.  
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Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 29.10.2012 година.  

 
Бр.07-1622/1 Судски совет 

29 октомври 2012 година на Република Македонија 
              Скопје Претседател, 

Александра Зафировска, с.р.
__________ 

3334. 
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 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика 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 29.10.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Драгица Сапунџиева, судија на Апелациониот суд 
Скопје со навршување на 64 години на 12.10.2012 го-
дина.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 29.10.2012 година.  

 
Бр.07-1623/1 Судски совет 

29 октомври 2012 година на Република Македонија 
              Скопје Претседател, 

Александра Зафировска, с.р.
__________ 

3335. 
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 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика 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 29.10.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Mилчо Лазов, судија на Основен суд Кратово со навр-
шување на 64 години на 15.10.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 29.10.2012 година.  

 
Бр.07-1624/1 Судски совет 

29 октомври 2012 година на Република Македонија 
              Скопје Претседател, 

Александра Зафировска, с.р.

3336. 
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 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика 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 29.10.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Мујдин Бајрами, судија на Основен суд Скопје 2 Скоп-
је со навршување на 64 години на 18.10.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 29.10.2012 година.  

 
Бр.07-1625/1 Судски совет 

29 октомври 2012 година на Република Македонија 
              Скопје Претседател, 

Александра Зафировска, с.р.
__________ 

                                
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РМ 
3337. 

Врз основа на член 17 точка ж) и  член 50 од Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник 
на Република Македонија“, бр. 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
24.10.2012 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН ПАКЕТ 
НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишуваат усогласените 

карактеристики, стандардите и начинот на обезбедува-
ње на минимален пакет на изнајмени линии од страна 
на оператор со значителна пазарна моќ на релевантни-
от пазар за продажба на производи и услуги на мало, 
број 3 (во понатамошниот текст: Оператор).  

 
Член 2 

Дефининирање на минималниот пакет на изнајмени 
линии 

Минималниот пакет на изнајмени линии со усогла-
сени карактеристики и придружни стандарди е дефи-
ниран во Одлуката на Европската комисија2003/548/ЕК 
од 24 јули 2003 година објавена во “Службен весник на 
Европската Унија (OJ.L. 186/43). 
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Член 3 
Принципи 

Операторот при обезбедување на минималниот па-
кет на изнајмени линии од член 2 на овој правилник  ги 
применува следните принципи за: 

- недискриминација; 
- транспарентност и 
- контрола на цени. 
 

Член 4 
Недискриминација 

 
Операторот при обезбедувањето на минималниот 

пакет на изнајмени линии од член 2 на овој правилник, 
треба да применува еднакви услови во еднакви околно-
сти и со еднаков квалитет за сите субјекти на кои им ја 
обезбедува услугата.  

 
Член 5 

Транспарентност 
 

(1) Операторот треба во рок од 30 дена од денот на 
донесувањето на одлуката со која е определен за опера-
тор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар 
утврден во член 1 на овој правилник, или одлуката за 
измена на одобрена  Понуда за обезбедување на мини-
мален пакет на изнајмени линии, да достави до Аген-
цијата предлог на Понуда за обезбедување на минима-
лен пакет на изнајмени линии (во понатамошниот 
текст:  понуда). 

(2) Понудата ја одобрува Агенцијата во рок од 30 
дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата, 
а Операторот треба да ја објави Понудата на својата 
веб страна во рок од пет дена од денот на добивањето 
на одобрението од Агенцијата. 

(3) Цените во одобрената Понуда Операторот треба 
да ги применува првиот ден од наредниот месец кој 
следи по месецот во кој е добиено одобрението од 
Агенцијата. 

(4) Доколку предложената  Понуда не е во соглас-
ност со одредбите на Законот за електронските кому-
никации и прописите донесени врз основа на него,ди-
ректорот на Агенцијата ќе донесе решение со кое ќе го 
задолжи Операторот да изврши измена на предлог По-
нудата  и во рок од 30 дена од денот на приемот на ре-
шението да достави изменет предлог на Понуда . Аген-
цијата ја одобрува изменетата Понуда во рок од 30 де-
на од денот на нејзиното доставување до Агенцијата. 

(5) Кога Операторот доставува до Агенцијата измена 
на одобрената Понуда по сопствена иницијатива, Аген-
цијата треба да се произнесе по истата во рок од 30 дена 
од денот на нејзиното доставување до Агенцијата. 

(6) Одредбите од ставовите (2) и (3) на овој член 
кои се однесуваат на објавувањето и примената на По-
нудата важат и за измените на одобрената  Понуда. 

(7) Понудата особено треба да содржи: 
а) технички карактеристики вклучувајќи ги и фи-

зичките и електричните карактеристики, деталните 
технички спецификации и спецификациите за перфо-
мансите што важат за крајната точка на мрежата, како 
и информации за квалитетот на услугата; 

б) цени за поединечни видови на изнајмени линии 
од минималниот пакет вклучувајќи надоместок за по-
четно приклучување, месечен надоместок и други ви-
дови надоместоци, вклучувајќи ги и можните попусти 
поединечно за секоја од услугите опфатени во мини-
малниот пакет на изнајмени кинии; 

в) услови за обезбедување во кои мора да се содр-
жани најмалку следните елементи: 

1) информации во врска со процедурата за обезбе-
дување на минимален пакет на изнајмени линии; 

2) рок за обезбедување на приклучувањето на пое-
динечни видови на изнајмени линии од минималниот 
пакет, кој се засметува од денот на склучување на дого-
ворот за обезбедување на минимален пакет на изнајме-
ни линии и кој неможе да биде подолг од роковите 
утврдени во Прилог 1 на овој правилник, освен во слу-
чај кога Операторот ќе докаже дека не постојат технич-
ки услови за да се обезбеди изведба на приклучувањето 
во предвидениот рок, што ќе биде одобрено со реше-
ние на Агенцијата кое се објавува на нејзината веб 
страна; 

3) времетраење на договорот за обезбедување на 
минимален пакет на изнајмени линии, како и условите 
и начините за предвремено раскинување или продол-
жување на истиот; 

4) време за отстранување на пречки, кое што се 
пресметува врз основа на просечно време што му е по-
требно на Операторот за да ја отстрани пречката и за 
повторно да ја воспостави изнајмената линија, почну-
вајќи од времето кога е примено известувањето за 
пречка, при што се земаат предвид 80% од сите отстра-
ните пречки на изнајмени линии од ист тип во сразмер-
но долг временски период.  Кога за ист вид на изнајме-
на линија се нудат различни класи на квалитет на по-
правка, се објавуваат различни времиња за отстранува-
ње на пречки и 

г) сите постапки за обештетување. 
 

Член 6 
Контрола на цени 

 
(1) Цените за обезбедување на минималниот пакет 

на изнајмени линии што ги нуди Операторот треба да 
бидат базирани на трошоци.  

(2) При утврдување на усогласеноста  на обврската  
од ставот (1) од овој член, Агенцијата ќе ја користи 
LRIC методологијата со можност долгорочната пред-
видлива вредност на неопходните мрежни елементи да 
се пресметува користејќи ги како основа тековните 
трошоци на операторот. 

 
Член 7 

Склучување на договор 
 

(1) Кога до Операторот ќе биде доставено барање за 
обезбедување на минималниот пакет на изнајмени ли-
нии од членот 2 на овој правилник, Операторот во рок 
од 15 дена од денот на приемот на барањето склучува 
договор со барателот, освен во случаите предвидени во 
став (2) на овој член. 
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(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, доколку 
Операторот смета дека не се исполнети техничките ус-
лови за обезбедување на минимален пакет на изнајме-
ни линии, во рок од 10 дена од денот на приемот на ба-
рањето писмено го известува барателот за причините 
за одбивање на барањето. 

(3) Барателот има право во рок од 10 дена од денот 
на приемот на известувањето за одбивање на барањето 
да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основа-
ност. 

(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на барањето од став (3) на овој член ја утврдува ос-
нованоста на одбивањето на барањето. Доколку утврди 
дека Операторот неосновано го одбил барањето , Аген-
цијата со решение ќе го задолжи Операторот во рок од 
30 дена да склучи договор за обезбедување на минима-
лен пакет на изнајмени линии и да ја реализира барана-
та услуга. 

(5) Склучените договори за обезбедување на мини-
мален пакет на изнајмени линии треба да ги содржат 
сите елементи од објавената понуда од членот 5 на овој 
правилник. 

(6) Договорот за обезбедување на минимален пакет 
на изнајмени линии задолжително треба да содржи 
одредби за договорна казна во случај кога Операторот 
не се придржува кон предвидениот рок за изведба на 
приклучувањето од член 5 став (7) точка в) потточка 4) 
на овој правилник. Договорната казна неможе да изне-
сува помалку од месечниот надоместок за видот на по-
единечната изнајмена линија за секој ден задоцнување 
со изведбата на приклучување. 

 (7)  Склучените договори за обезбедување на ми-
нимален пакет  на изнајмени линии, Операторот ги ди-
ставува до Агенцијата во рок од пет дена од денот на 
нивното склучување. Агенцијата ќе ги објави оние де-
лови од договорите на својата веб страна кои не се од 
доверлив карактер согласно одредбите од Законот за 
електронските комуникации, прописите донесени врз 
основа на него и друг закон. 

 
Член 8 

Решавање на спорови 
 
(1) Доколку Агенцијата по службена должност 

утврди дека договорот за обезбедување на минима-
лен пакет на изнајмени линии не е во согласност со 
условите утврдени во објавената понуда од член 6 на 
овој правилник ќе донесе решение со кое ќе го за-
должи Операторот во рок од 10 дена од денот на 
приемот на решението да ги отстрани утврдените не-
правилности. 

(2) Во случај на спор по одредбите на договорот за 
обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии, 
Агенцијата по барање на една од страните ќе одлучи 
согласно одредбите од членовите 122 до 133 на Зако-
нот за електронските комуникации. 

Член 9 
Извештај 

 
(1) Операторот треба податоците за квалитет на из-

најмените линии утврдени во Прилог 2 којшто е соста-
вен дел на овој правилник да ги достави до Агенцијата 
и да ги објави на својата веб страна најдоцна до 31 
март во тековната година за претходната година. 

(2) Операторот податоците од ставот (1) на овој 
член ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање 
во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. 

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинито-
ста на доставените податоци и за таа цел може да бара 
Операторот да и достави извештаи од направени мере-
ња и друга документација. 

(4) Доколку Агенцијата оцени, а условите на паза-
рот тоа го бараат, Агенцијата може да му наметне на 
Операторот поинакви мерки за квалитет на изнајмени 
линии од оние утврдени со овој правилник, а во соглас-
ност со препораките на Европската комисија и најдо-
брата Европска практика. 

(5) Агенцијата на својата веб страна секоја година 
ги објавува податоците за квалитет на изнајмените ли-
нии. 

 
Член 10 

Преодни одредби 
 
Македонски Телеком” АД за електронски комуни-

кации-Скопје, како определен оператор со значителна 
пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на про-
изводи и услуги на мало број 3, треба во рок од 30 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. да 
достави до Агенцијата на одобрување предлог  Понуда 
за обезбедување на минимален пакет на изнајмени ли-
нии, усогласена со одредбите на овој правилник. 

 
Член 11 

Престанок на важност 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за обезбедување на 
минимален пакет на изнајмени линии („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 112/2008). 

 
 

Член 12 
Влегување во сила 

 
Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-

јавен и на веб страната на Агенцијата. 
 

Бр. 02-3719/1  
24 октомври 2012 година Директор, 

Скопје Робер Орданоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 
 
 
 
Врз основа на член 15, став (11) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 48/10, 23/11 и 80/12), Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА, АНЕКСОТ ЗА ФИНАНСИСКО ПОКРИТИЕ 
ЗА ОДГОВОРНОСТ ОД ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ДОЗВОЛАТА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ  

НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и упатството за попол-

нување на барањето за издавање на дозволата, анексот на финансиско покритие за одговорност од вршење на 
дејност, формата и содржината на образецот на дозволата, како и формата, содржината и начинот на водење на 
регистaрот за издадени дозволи за вршење на јавен железнички превоз. 

 
Член 2 

(1) Барање за издавање на дозвола за вршење на јавен железнички превоз се поднесува на образец во А4 
формат во бела боја. 

(2) Содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето од став (1) на овој член се дадени во 
Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Дозвола за вршење на јавен железнички превоз се издава на образец во А4 формат во бела боја.  
(2) Формата и содржината на образецот на дозволата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2, кој е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
(1) Анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење на дејност се издава на образец во А4 фор-

мат во бела боја. 
(2) Формата и содржината на образецот на анексот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3, кој е со-

ставен дел на овој правилник.  
 

Член 5 
(1) Регистарот за издадени дозволи за вршење на јавен железнички превоз се води во пишана и електронска 

форма, хронолошки според примените барања. 
(2) Регистарот од став (1) на овој член се води во форма на книга со димензии 420x297 мм, изработена во 

тврди корици на евиденциски листови кои се меѓусебно поврзани и нумерирани. На предната страна на реги-
старот отпечатен е назив: “Регистар за издадени дозволи за вршење на јавен железнички превоз”. 

(3) Регистарот од став (1) на овој член се води за секоја година посебно.    
(4) Содржината на Регистарот е дадена во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Број 01-348/1                                   Агенција за регулирање на 

20 септември 2012 година                         железничкиот сектор 
         Скопје                                     Претседател на Управен одбор, 
                                Силвана Мојсовска, с.р. 

 
 
3338. 
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3339. 

Врз основа на член 97-в, став (5) од Законот на же-
лезничкиот систем („Службен весник на Република 
Македонија” бр.48/10, 23/11 и 80/12), Управниот одбор 
на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор,  
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ  ЗА  

ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на службената легитимација на овластените ли-
ца вработени во Агенцијата за регулирање на желез-
ничкиот сектор (во натамошниот текст: Агенцијата) за 
вршење контрола согласно законските надлежности, 
како и начинот на издавање и одземање на службената 
легитимација. 

 
Член 2 

Службената легитимација на лицата од член 1 на 
овој правилник е изработена од тврда пресувана картон 
хартија, во бела боја, пластифицирана со проѕирна фо-
лија, со димензии 100х70мм и се издава на образец сог-
ласно овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Службената легитимација е сместена во проѕирна 
пластична фолија, со испишана предна и задна страна. 

(2) Предната страна од образецот на легитимација 
содржи: Грб на Република Македонија, „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА”, „АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР”, „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА” и Логото на Агенцијата. Под називот 
“СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, од левата страна 
има простор за фотографија на овластеното лице со ди-
мензии 2,5-3 см. Под фотографијата има простор за 
своерачен потпис на овластеното лице, додека десно од 
фотографијата се впишуваат податоци за името и пре-
зимето на овластеното лице, има простор за регистар-
ски број на службената легитимација,  простор за да-
тум и место на издавање на легитимацијата и место за 
печат и потпис на директорот на Агенцијата. 

(3) На долната страна од образецот на легитимаци-
јата е отпечатен следниот текст: 

„Имателот на оваа службена легитимација е овла-
стен да врши контрола согласно овластувањата утврде-
ни со Законот за железничкиот систем („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11 и 
80/12), како и прописите донесени врз основа на овој 
закон. Субјектот кој е предмет на контрола е должен на 
овластеното лице да му овозможи непречено вршење 
на контролата, да му овозможи, стави на увид и на пис-
мено барање на овластеното лице да му ги даде сите 
потребни информации, податоци и документација без 
оглед на медиумот на кој истите се чуваат”. 

(4) Образецот на формата и содржината на службе-
ната легитимација е пропишан со Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 4 
(1) Директорот на Агенцијата со решение ја издава 

службената легитимација. 
(2) Службената легитимација има важност се доде-

ка лицето на кое му е издадена има службено својство 
на овластено лице за вршење контрола. 

 
Член 5 

(1) Службената легитимација на овластеното лице 
му се одзема кога му е одземено овластувањето или му 
престанал работниот однос во Агенцијата. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, директо-
рот донесува решение со кое ја одзема службената леги-
тимација и го задолжува лицето во рок од 1(еден) ден да 
ја врати службената легитимација во Агенцијата. 

(3) Доколку лицето не постапи по решението од 
став (2) на овој член, директорот ја огласува службена-
та легитимација за неважечка. 

  
Член 6 

(1) Овластеното лице кое ќе ја загуби службената 
легитимација или на друг начин остане без неа, најдоц-
на во рок од 24 часа го известува директорот на Аген-
цијата и доставува изјава, заверена на нотар, за време-
то, местото и околностите под кои службената легити-
мација е изгубена или исчезната на друг начин. 

(2) Во случајот од став (1) на овој член, на овласте-
ното лице му се издава нова службена легитимација, а 
претходно издадената службена легитимација се огла-
сува за неважечка. 

 
Член 7 

Службената легитимација се заменува со нова кога 
поради дотраеност или оштетување стане неупотребли-
ва и кога има промена во личните податоци на имате-
лот на службената легитимација. 

 
Член 8 

(1) Службената легитимација што се одзема или за-
менува, се поништува. 

(2) Постапката за поништување на службената ле-
гитимација го врши тричлена комисија, определена од 
директорот на Агенцијата, од редот на вработените во 
Агенцијата. 

(3) За постапката за поништување се води записник, 
кој се доставува до директорот на Агенцијата заедно со 
предлог за поништување на службената легитимација. 

(4) Директорот на Агенцијата врз основа на предло-
гот од став (3) на овој член донесува решение за пони-
штување на службената легитимација. 

 
Член 9 

(1) За секоја издадена, заменета или одземена служ-
бена легитимација се води евиденција. 

(2) Редниот број од евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистарски број. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 01 - 352/1                 Агенција за регулирање на 

20 септември 2012 година      железничкиот сектор 
      Скопје                  Претседател на Управен одбор, 

                Силвана Мојсовска, с.р. 
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Врз основа на член 20, став (6) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 48/10, 23/11 и 80/12), Управниот одбор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ 
ПОТРЕБИ, АНЕКСОТ ЗА ФИНАНСИСКО ПОКРИТИЕ ЗА ОДГОВОРНОСТ ОД ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА   

И  НАЧИНОТ  НА   ВОДЕЊЕ  НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето и упатството за попол-

нување на барањето за издавање на дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби, анексот на финанси-
ско покритие за одговорност од вршење на дејност, формата и содржината на образецот на дозволата, како и 
формата, содржината и начинот на водење на регистaрот за издадени дозволи. 

 
Член 2 

(1) Превоз за сопствени потреби може да врши правно лице за превоз на предмети и работници за сопстве-
ни потреби, а заради одржување на железничката инфраструктура, реконструкција и ремонт на железничка 
пруга. 

(2) За добивање дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби, се поднесува барање до Агенцијата за 
регулирање на железничкиот сектор (во натамошниот текст: Агенција), на образец во А4 формат во бела боја. 

(3) Содржината на барањето и упатството за пополнување на барањето од став (1) на овој член се дадени во 
Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби се издава на образец во А4 формат во бела боја.  
(2) Формата и содржината на образецот на дозволата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 2, кој е 

составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
(1) Анексот за финансиско покритие за одговорност од вршење на дејност се издава на образец во А4 фор-

мат во бела боја. 
(2) Формата и содржината на образецот на анексот од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3, кој е со-

ставен дел на овој правилник.  
 

Член 5 
(1) Регистарот за издадени дозволи за вршење на превоз за сопствени потреби се води во пишана и електрон-

ска форма, хронолошки според примените барања. 
(2) Регистарот од став (1) на овој член се води во форма на книга со димензии 420x297 мм, изработена во 

тврди корици на евиденциски листови кои се меѓусебно поврзани и нумерирани. На предната страна на реги-
старот отпечатен е назив: “Регистар на издадени дозволи за вршење на превоз за сопствени потреби”. 

(3) Регистарот од став (1) на овој член се води за секоја година посебно.    
(4) Содржината на Регистарот е дадена во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член  6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Број 01-409/1                                                                                                            Агенција за регулирање 

22 октомври 2012 година                                                                                                 на железничкиот сектор 
    Скопје                                                                                                                Претседател на Управен одбор, 
                                      Силвана Мојсовска, с.р. 

3340. 
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3341. 

Врз основа на член 20, став (4) од Законот за желез-
ничкиот систем („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 48/10, 23/11 и 80/12), Управниот одбор на Аген-
цијата за регулирање на железничкиот сектор, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ  НА  ДОЗВОЛА ЗА  ВРШЕЊЕ  НА  ПРЕВОЗ  

ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ 
 

Член 1 
Со овој тарифник се утврдува висината на надоме-

стокот за издавање на дозвола за вршење на превоз за 
сопствени потреби.  

Член 2 
При поднесување на барањето за издавање/изменување 

на дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби, се 
плаќа такса во висина од 30.000,00 денари на сметка на 
Агенцијата, со дознака – барање за издавање дозвола за 
вршење на превоз за сопствени потреби.  

 
Член 3 

Висината на надоместокот за издавање на нова доз-
вола за вршење на превоз за сопствени потреби изнесу-
ва 5.000 евра, во денарска противвредност според сред-
ниот курс на Народната банка на Република Македони-
ја на денот на уплатата.  

Член 4 
Висината на надоместокот за измени во постојната 

дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби из-
несува 800 евра во денарска противвредност според 
средниот курс на Народната банка на Република Маке-
донија на денот на уплатата.  

Член 5 
Таксата и надоместоците за издавање/изменување на 

дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби се 
уплаќаат на сметка на Агенцијата за регулирање на желез-
ничкиот сектор, објавена на веб страната на Агенцијата.  

Член 6 
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.   

Број  01-410/1                 Агенција за регулирање 
22 октомври 2012 година     на железничкиот сектор 

   Скопје                  Претседател на Управен одбор, 
           Силвана Мојсовска, с.р. 

____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
3342. 

Врз основа на член 72 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република  Македо-
нија“ бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 74/12), 
Управниот  одбор  на  Агенцијата  за  катастар  на нед-
вижности донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР И ОБРАБОТКА  

НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за премер и обработка на подато-

ците од премерот („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 28/2011, 42/2012 и 129/2012),  во членот 
17 став (2) во насловот :„Плодни земјишта:“ алинеите 
два, три и четири се менуваат и гласат: 

„-ниви под оранжерии „н-о“ 
-ниви под помошни објекти „н-по“ 
-ниви под под објекти за примарна обработка на 

земјоделски производи „н-опозп“. 

Член 2 
Во членот 19  став (2) по зборот: „базени,“ се дода-

ва зборот: „рибници“. 
 

Член 3 
Во членот 20 во насловот : „Други објекти“ точката  

пет : „Ф-фарми“ се менува и гласи: 
„ОПОЗП – објекти за примарна обработка на земјо-

делски производи (со внатрешна површина)“. 
По точката пет се додава нова точка шест која гласи: 
„Р- рибници - објекти за примарна обработка на земјо-

делски производи (со волумен односно зафатнина)“. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а одредбите од член 3 ќе се приме-
нуваат по создавањето на технички услови за внесува-
ње на промените во електронската база на податоци.  

 
Бр. 01-17530/1 Претседател 

29 октомври 2012 година на Управен одбор, 
Скопје Димитар Димовски, с.р. 

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3343. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на 
барањетo на Друштвото за производство трговија и ус-
луги СОЛАРМАК ДОО Скопје, на седницата одржана 
на 26.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство трговија и услуги 

СОЛАРМАК ДОО Скопје на ул. Роберт Кох бр. 1/2-3 
Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска 
дејност производство на електрична енергија од фото-
волтаичи електрани „Караџинец 1“ и „Караџинец 2“. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија преку фотоволтаични централи 
лоцирани на КП бр. 1943 согласно имотен лист бр. 
2295, како и на КП бр. 2882 согласно имотен лист бр. 
5219, и двете опфатени во КО Мирковци, Општина Чу-
чер Сандево. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако 
инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок опреде-
лен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 
овој енергетски објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-206/12  

26 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство трговија и услуги СО-

ЛАРМАК ДОО Скопје на ул. Роберт Кох бр. 1/2-3 
Скопје. 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 107.01.1/12 
 
4. Број на деловниот субјект – 6594514 
 
5. Единствен даночен број – 4057010506790  
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаична централа, во 
обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот капацитет. 

 
7. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаични централи „Караџинец 1“ 
и „Караџинец 2“, со моќности од  49,68 kW и од 49,987 
kW, изградени на КП бр. 1943 и на КП бр. 2882, КО 
Мирковци, Општина Чучер Сандево. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца.  

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
10.   Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство трговија и услуги СОЛАРМАК 
ДОО Скопје на ул. Роберт Кох бр. 1/2-3 Скопје, (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила;  

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
11. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
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- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-
ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање  на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
 

Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Караџинец 1 еле-

ктроцентрала од 49,680 kW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  с. Мирковци преку ТС 
0,4/10 kV/kV, 250  kVA на ЕВН Македонија АД Скопје; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2012 година, 
- година на почеток на работа – 2012 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 30 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 216  
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

поликристални BYDP6 – 30/230W,  произдодител BYD 
Кина,  

- номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
230 W, напон 28,67 V, струја 8,02 A; 

5. податоци за инвертор: 
- број на инвертори – три;  
- тип и производител на инвертор: DIEHL Platinum 

16000R3, 3-фазно, производител DIEHL Германиаја; 
- номинални податоци на инвертор: 

16.900W/15.000W, напон од 350 - 720V, струја  22/22 А;  
6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1.608 

кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

63.200 kWh –  годишно. 
 
2. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Караџинец 2 еле-

ктроцентрала од 49,987 kW;  
2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  с. Мирковци преку ТС 
0,4/10 kV/kV, 250 kVA на ЕВН Македонија АД Скопје; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 30 години, 
4. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 645;  
- тип и производител на фотоволтаичниот модул:  

аморфни First Solar 377,  производител First Solar  Гер-
манија; 
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- номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
77,5 W, напон 48,3 V, струја 1,6 A; 

5. податоци за инвертор: 
- број на инвертори – три;  
- тип и производител на инвертор: SMA sunny 

Tripower 10000,  производител SMA Германиаја; 
- номинални податоци на инвертор: 

10.200W/10.000W, напон од 350 - 800V, струја  од 
22/11А;  

6. податоци за батерија – нема батерија; 
7. годишно сончево зрачење на таа локација –1.608 

кWh/m2; 
8. очекувано производство на електрична енергија – 

64.700 kWh –  годишно. 
___________ 

3344. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за трговија и услуги  ПРОФЕЦТИО ЕНЕРГИЈА 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на лиценца за 
трговија со електрична енергија, на седницата одржана 
на 26.10.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги  ПРОФЕЦ-

ТИО ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со адреса 
на ул. Мито Хаџивасилев – Јасмин бр. 36-3/3 Скопје, 
му сe издава лиценца за вршење на енергетската деј-
ност трговија со електрична енергија.  

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

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

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

 
УП1 Бр. 07- 220/12  

26 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

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

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија и услуги  ПРОФЕЦТИО 

ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со адреса на ул. 
Мито Хаџивасилев – Јасмин бр. 36-3/3 Скопје, Репуб-
лика Македонија     

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
26.10.2012 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
26.10.2022 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ- 106.10.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 6808328 
          
8. Единствен даночен број - 4080012530739 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

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

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазар¬ните пра¬ви¬ла, мрежните пра-
вила за пренос на електрична енергија и мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија како и 
Правилата за доделување на прекуграничните пренос-
ни капацитети. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија  и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
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- обезбеди непречена и континуирана испорака на 
електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
услуги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
  Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

-  да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да  доставува: 

- информации за испорачаните количини на еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 
правилникот. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесува-
ње, престанување, суспендирање и одземање на оваа 
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.   
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3345. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги  ЕЛИНГ ДОО 
увоз-извоз Скопје, за издавање на лиценца за трговија 
со електрична енергија, на седницата одржана на 
26.10.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги  

ЕЛИНГ ДОО увоз-извоз Скопје, со адреса на ул. Ог-
њан Прица бр. 41а Скопје, му сe издава лиценца за вр-
шење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

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

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вање и ќе се објави во „Службен весник на Република  
Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-222/12  

26 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
  

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

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги  

ЕЛИНГ ДОО увоз-извоз Скопје, со адреса на ул. Ог-
њан Прица бр. 41а Скопје, Република Македонија     

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
26.10.2012 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 

5. Датум до кога важи лиценцата:  
26.10.2022 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
    ЕЕ- 104.10.1/12 
 
7.  Број на деловниот субјект - 4272749 
          
8. Единствен даночен број - 4030991190105 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

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

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

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
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своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните 
услуги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија 

- како и други промени во работењето согласно 
правилникот. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.   
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3346. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка, член 
39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 31 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи на барањетo 
на Друштвото за производство  и дистрибуција на еле-
ктрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје, на седни-
цата одржана на 26.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство  и дистрибуција 

на електрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје на ул. 
Разловечко востание бр. 26Б/3-14 Скопје, му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во: „Фотоволтаична централа 
ГП 1.1“, „Фотоволтаична централа ГП 1.2“, „Фотовол-
таична централа ГП 1.3“, „Фотоволтаична централа ГП 
1.4“, „Фотоволтаична централа ГП 1.5, „Фотоволтаич-
на централа ГП 1.6“, „Фотоволтаична централа ГП 1.7“ 
и „Фотоволтаична централа ГП 1.8“. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе ја врши енергетската дејност производство на 
електрична енергија преку фотоволтаични центрaли 
лоцирани на одвоени градежни парцели на КП бр. 
1511, согласно имотен лист бр. 1142, КО Белчишта, 
Општина Дебарца. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11),  ќе донесе 
одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако 
инвеститорот од ставот 1 на овој член, во рок опреде-
лен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за 
извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 
овој енергетски објект се става во употреба.  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

   
УП1 Бр. 07-223/12  

26 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство  и дистрибуција на еле-

ктрична енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје на ул. Раз-
ловечко востание бр. 26Б/3-14 Скопје. 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 105.01.1/12 
 
4. Број на деловниот субјект – 6614221 
 
5. Единствен даночен број – 4080010513578  
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаични централи, во 
обем согласно техничките карактеристики на произ-
водниот капацитет. 

 
7. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши од фотоволтаични централи: „Фотоволтаич-
на централа ГП 1.1“, „Фотоволтаична централа ГП 
1.2“, „Фотоволтаична централа ГП 1.3“, „Фотоволтаич-
на централа ГП 1.4“, „Фотоволтаична централа ГП 1.5, 
„Фотоволтаична централа ГП 1.6“, „Фотоволтаична 
централа ГП 1.7“, „Фотоволтаична централа ГП 1.8, со 
моќност од по  49,92 kW секоја, изградени на КП бр. 
1511 КО Белчиште, Општина Дебарца. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
дел од оваа лиценца.  

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
10. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство  и дистрибуција на електрична 
енергија КАЛОЈАНИ ДОО Скопје на ул. Разловечко 
востание бр. 26Б/3-14 Скопје, (во понатамошниот 
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-
зарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
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- да обезбеди достапност на договорената енергија 
и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
11. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
16. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
 

Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.1“;  
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1:25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Дебарца 
4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 208; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

CS6P – 240P,  Canadian Solar; 
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 29,9 V, струја 8,03 A; 
6. податоци за инверторот: 
- број на инвертори – четири; 
- тип и производител на инверторот: Solar Lake 

12000TL, Solar Lake; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

12.000W, напон AC 400V, струја АС 18,25А; 
7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
9. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 

2. Податоци за фотоволтаична централа приклу-
чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.2“; 
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1:25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Дебарца 
4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 208; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

CS6P – 240P,  Canadian Solar; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 29,9 V, струја 8,03 A; 
6. податоци за инверторот: 
- број на инвертори – четири; 
- тип и производител на инверторот: Solar Lake 

12000TL, Solar Lake; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

12.000W, напон AC 400V, струја АС 18,25А; 
7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
9. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
3. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на  дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1.име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.3“; 
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Дебарца 
4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 208; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

CS6P – 240P,  Canadian Solar; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 29,9 V, струја 8,03 A; 
6. податоци за инверторот: 
- број на инвертори – четири; 
- тип и производител на инверторот: Solar Lake 

12000TL, Solar Lake; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

12.000W, напон AC 400V, струја АС 18,25А; 
7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
9. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
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4. Податоци за фотоволтаична централа приклу-
чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 

 
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.4“;  
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Дебарца 
4. општи податоци:  
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 208; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

CS6P – 240P,  Canadian Solar; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 29,9 V, струја 8,03 A; 
6. податоци за инверторот: 
- број на инвертори – четири; 
- тип и производител на инверторот: Solar Lake 

12000TL, Solar Lake; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

12.000W, напон AC 400V, струја АС 18,25А; 
7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
9. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
5. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – „Фотоволтаична 

централа ГП 1.5“; 
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Дебарца 
4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 208; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

CS6P – 240P,  Canadian Solar; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 29,9 V, струја 8,03 A; 
6. податоци за инверторот: 
- број на инвертори – четири; 
- тип и производител на инверторот: Solar Lake 

12000TL, Solar Lake; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

12.000W, напон AC 400V, струја АС 18,25А; 
7. податоци за батерија – нема батерија; 

8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-
ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 

9. очекувано производство на електрична енергија – 
65865 kWh –  годишно. 

 
6. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Калојани ГП 1.6;  
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Дебарца 
4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 208; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

CS6P – 240P,  Canadian Solar; 
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 29,9 V, струја 8,03 A; 
6. податоци за инверторот: 
- број на инвертори – четири; 
- тип и производител на инверторот: Solar Lake 

12000TL, Solar Lake; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

12.000W, напон AC 400V, струја АС 18,25А; 
7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
9. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
7. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Калојани ГП 1.7;  
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Дебарца 
4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 208; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

CS6P – 240P,  Canadian Solar; 
-  номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 29,9 V, струја 8,03 A; 
6. податоци за инверторот: 
- број на инвертори – четири; 
- тип и производител на инверторот: Solar Lake 

12000TL, Solar Lake; 
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- номинални податоци на инверторот: моќност 
12.000W, напон AC 400V, струја АС 18,25А; 

7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
9. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
8. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотоволтаичен систем – Калојани ГП 1.8;  
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Дебарца 
4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 35 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули – 208; 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

CS6P – 240P,  Canadian Solar; 
- номинални податоци на фотоволтаичниот модул 

моќност 240 W, напон 29,9 V, струја 8,03 A; 
6. податоци за инверторот: 
- број на инвертори – четири; 
- тип и производител на инверторот: Solar Lake 

12000TL, Solar Lake; 
- номинални податоци на инверторот: моќност 

12.000W, напон AC 400V, струја АС 18,25А; 
7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година – 4682 кWh/m2; 
9. очекувано производство на електрична енергија – 

65865 kWh –  годишно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3347. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/11), Комо-
рата на извршители на РМ на ден 26.10.2012 година, го 
донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
Магдалена Симовска Давидовиќ од Скопје имену-

вана за подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и 
Основен суд Скопје 2 Скопје, датумот 28.11.2012 годи-
на, се определува како ден за отпочнување со работа 
како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение  

 
На ден 24.8.2012 година лицето Магдалена Симов-

ска Давидовиќ беше именувано за извршител за по-
драчјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен 
суд Скопје 2 Скопје, поради што Комората на изврши-
тели на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за 
извршување („Службен весник на РМ” бр. 35/2005,  
50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 
148/11), одлучи како во изреката на ова решение. 

 
Бр. 2377 Комора на извршители 

26.10.2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Гордан Станковиќ, с.р. 
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