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С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
1406. Одлука за продажба на деловен 

простор во сопственост на Акцио-

нерското друштво за поштенски со-

обраќај „Македонска пошта“ - 

Скопје, во државна сопственост....... 3 
1407. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 

градежно земјиште за изработка на 

Локална урбанистичка планска доку-

ментација за изградба на објекти со 

намена Г2-лесна и незагадувачка ин-

дустрија, Г3-сервиси и Г4-стовариш-

та КО Ракитец, Општина Конче.......... 4 
1408. Одлука за доделување на концеси-

ја за експлоатација на минерална 

суровина – варовник на Друштвото 

за производство, градежништво, тр-

говија, транспорт и услуги  БА 

ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје на локалитетот 

„Краста“, Општина Сарај.................. 4 
1409. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на недвижна 

ствар на Општина Струмица............ 5 

  Стр. 
1410. Одлука за давање на согласност за 

трајна пренамена на земјоделско во 
градежно земјиште за изработка на 
урбанистички план за село Зелени-
ково за изградба на објекти со на-
мена А-домување, Б-комерцијални 
и деловни намени, В-јавни институ-
ции, Г-производство, дистрибуција 
и сервиси, Д-зеленило и рекреација, 
Е-инфраструктура КО Страхоја-
дица и КО Градовци, Општина Зе-
лениково............................................. 5 

1411. Одлука за одбивање на иницијати-
вата за започнување на постапката 
за детални геолошки истражувања..  8 

1412. Одлука за давање согласност за 
спроведување постапка за избор на 
правно лице кое врши дејност или 
поседува дозвола за собирање 
и/или транспортирање, преработка, 
рециклирање и уништување на от-
пад....................................................... 8 

1413. Одлука за давање на трајно корис-
тење на недвижни ствари на Ми-
нистерството за земјоделство, шу-
марство и водостопанство - Држа-
вен инспекторат за земјоделство...... 8 
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  Стр. 
1414. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ре-

вир „Вардар 2 - Тетовски“................  9 
1415. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ре-

вир „Вардар 5 - Неготински“............  9 
1416. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ре-

вир „Вардар 6 – Демир Каписки“..... 10 
1417. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ре-

вир „Црна Река 4 - Мариовски“........ 11 
1418. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ре-

вир „Брегалница - Делчевски“..........  12 
1419. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ре-

вир „Струмица 1“...............................  13 
1420. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ре-

вир „Струмица 2“...............................  13 
1421. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Козјак“..................  14 
1422. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Глобочица“...........  15 
1423. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Младост“............... 16 
1424. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Мавровица“.......... 17 
1425. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Паљурци“.............. 17 

  Стр. 
1426. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Калиманци“.......... 18 
1427. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Ратево“.................. 19 
1428. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулации Конче 1 и Конче 

3“......................................................... 20 
1429. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Мантово“..............  21 
1430. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Турија“.................. 21 
1431. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Акумулација Стрежево“............. 22 
1432. Одлука за започнување на поста-

пка за доделување на концесија за 

рибите за организирање на рекреа-

тивен риболов на рекреативната зо-

на „Крушевска“.................................. 23 
1433. Одлука за давање согласност на 

Програмата за изменување на Го-

дишната инвестициона програма на 

ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за 

2018 година......................................... 24 
1434. Одлука за давање согласност за 

спроведување постапка за избор на 

правно лице кое врши дејност или 

поседува дозвола за собирање 

и/или транспортирање, преработка, 

рециклирање и уништување на от-

пад....................................................... 24 
1435. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Јавната здравствена уста-

нова Универзитетски институт за 

позитронско – емисиона томогра-

фија на Република Македонија........ 24 
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  Стр. 
1436. Одлука за доделување на концеси-

ја за експлоатација на минерална 

суровина – глина на Друштвото за 

градежништво и инженеринг ТО-

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 

Струмица на локалитетот „с. Дука-

тино“, Општина Василево................. 29 
1437. Одлука за давање согласност за 

спроведување постапка за избор на 

правно лице кое врши дејност или 

поседува дозвола за собирање 

и/или транспортирање, преработка, 

рециклирање и уништување на от-

пад.......................................................  29 
1438. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Општина Виница.............. 29 
1439. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Општина Делчево............. 31 
1440. Одлука за престанок и за давање 

на трајно користење на движни 

ствари на Општина Куманово.......... 33 
1441. Одлука за давање согласност на 

Решението за давање на одобрение 

за одгледување на канабис за ме-

дицински цели на Друштво за про-

изводство, транспорт и услуги 

АЦПВ ДОО увоз-извоз с.Бело-

виште, Гостивар................................. 35 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1406. 

Врз основа на член 4, став (3) од Законот за про-

дажба и давање под закуп на деловните згради и делов-

ните простории на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 13/13, 69/13, 

27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 

106/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 24.4.2018 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО 

СОПСТВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 

ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА 

ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Да се изврши продажба на деловен простор во соп-

ственост на Акционерското друштво за поштенски со-

обраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во државна соп-

ственост, запишан во Имотен лист бр. 105772, КП 

бр.1734/2, КО Кисела Вода 2, Скопје, на бул. В.С. Бато 

и тоа: 

  Стр. 
1442. Решение за изменување на Реше-

нието за именување членови, заме-

ници членови и секретар на Нацио-

налниот комитет за спречување на 

насилен екстремизам и борба про-

тив тероризам..................................... 
35 

1443. Програма за користење на сред-

ства за изградба на Спомен–обе-

лежје на Тодор Проески во Круше-

во за 2018 година............................... 
35 

1444. Одлука за Методологијата за си-

гурност на информативниот систем 

на банката........................................... 
36 

1445. Одлука за Методологијата за упра-

вување со ризикот од перење пари 

и финансирање тероризам................ 
55 

1446. Објава за стапката на трошоците за 

живот и платите за месец март 2018 

година......................................... 
60 

 Огласен дел....................................... 
1-68 

 
 
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез 

2, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 

со внатрешна површина од 129 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4-6, влез 

2, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 

со внатрешна површина од 8 м2. 

 

Член 2 

Проценетата пазарна вредност на деловниот прос-

тор од член 1 на оваа одлука изнесува 7.084.125,00 де-

нари, која вредност претставува вкупна почетна цена за 

јавното наддавање. 

 

Член 3 

Се овластува Акционерското друштво за поштен-

ски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје, во држав-

на сопственост, да ја води постапката за јавно наддава-

ње и да склучи договор за продажба на деловниот 

простор. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-309/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1407. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-

ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА  ИНДУСТРИЈА,  Г3- 

СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА КО РАКИТЕЦ, 

ОПШТИНА КОНЧЕ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувач-

ка индустрија, Г3-сервиси и Г4-стоваришта КО Раки-

тец, Општина Конче.                                                                   

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-909/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1408. 

Врз основа на член 42, став (16) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

24.4.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-

РОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 

ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И 

УСЛУГИ  БА ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ УВОЗ-

ИЗВОЗ  СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“, 

ОПШТИНА САРАЈ 

 

1. На Друштвото за производство, градежништво, 

трговија, транспорт и услуги  БА ЦОНСТРУЦТИОН 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје се доделува концесија за ек-

сплоатација на минерална суровина – варовник на ло-

калитетот “Краста“, општина Сарај, со површина на 

простор на концесија за експлоатација дефиниран со 

точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 

дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 

тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  

0.335953 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 
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4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.         

 

Бр. 44-966/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1409. 

Врз основа на член 18, став 4 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за катастар на недвижности, му престанува користење-

то на недвижна ствар - деловен простор, кој се наоѓа на 

ул. „Ленинова“ бр. 15 во Струмица, на КП бр.1683/4, 

КО Струмица, запишана во Имотен лист бр. 798, соп-

ственост на Република Македонија, и тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект, 

А2 - 2, влез на посебен/ заеднички дел од зграда 1, кат 

КЗ, намена на заеднички/ посебен дел од зграда ДП, со 

внатрешна површина од 296 м2 и 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект, 

А2-2, влез на посебен /заеднички дел од зграда 1, кат 

ПО, намена на заедничи посебен дел зграда П, со внат-

решна површина од 22 м2. 

Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се да-

ва на трајно користење без надомест на Општина Стру-

мица. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Агенцијата за ка-

тастар на недвижности и Општина Струмица, во рок од 

30 дена од денот на влегувањето на сила на оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1540/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1410. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 

година, донесе                           

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-

КИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЗЕЛЕНИКОВО ЗА ИЗГРАД-

БА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВ-

НИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИС-

ТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕК-

РЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО СТРАХОЈА-

ДИЦА И КО ГРАДОВЦИ, ОПШТИНА  ЗЕЛЕНИКОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Урбанистички план за село Зелениково за изград-

ба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и 

деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, 

дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-

инфраструктура КО Страхојадица и КО Градовци, Оп-

штина Зелениково.                    

           

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 173919м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 

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

Македонија“. 

 

      Бр. 44-2173/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

      Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1411. 

Врз основа на член 15, став (21) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 

24.4.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-

ПОЧНУВАЊЕ  НА  ПОСТАПКАТА ЗА  ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за за-

почнување на постапка за доделување на концесија за 

детални геолошки истражувања на минерална сурови-

на – песок и чакал на локалитетот „Клечовце“, Општи-

на Старо Нагоричане поднесена од Друштвото за про-

изводство, трговија и услуги ДАМЈАН 15 ГРУП ДОО-

ЕЛ Марино, Илинден бр.24-2794/1 од 1.4.2016 година, 

бидејќи од Министерството за животна средина и 

просторно планирање – Управа за животна средина – 

Сектор за води е добиено негативно мислење бр.11-

4225/4 од 5.9.2016 година, затоа што предметниот ло-

калитет навлегува во крајбрежниот појас на река 

Пчиња, како и во самата река Пчиња.     

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2470/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1412. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 24.4.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ 

ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА 

СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕ-

РАБОТКА,   РЕЦИКЛИРАЊЕ   И  УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната здрав-

ствена установа Универзитетска клиника за хематоло-

гија - Скопје да спроведе постапка за избор на правно 

лице кое врши дејност или поседува дозвола за собира-

ње и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 

уништување на отпад, на движни ствари - опрема кои 

немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и 

технолошко застарени и не можат да се продадат или 

разменат како такви, согласно Oдлуката за расход на 

опрема број 09-147/1 од 8.2.2013 година, Одлуката за 

расход на опрема број 09-141/2 од 7.2.2014 година, Од-

луката за расход на опрема број 09-152/3 од 06.02.2015 

година, Одлуката за расход на опрема број 09-148/1 од 

8.2.2016 година и Одлуката за расход на опрема број 

09-110/1 од 31.1.2017 година, донесени од Управниот 

одбор на Јавна здравствена установа Универзитетска 

клиника за хематологија - Скопје.   

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-3074/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1413. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОС-

ТОПАНСТВО - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА  

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

  

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за земјоделство, 

шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за 

земјоделство му се даваат на трајно користење без на-

домест недвижни ствари – деловни простории, канце-

ларија 11 и канцеларија 12 со вкупна површина од 

30.81 м2 како дел од недвижност запишана во ИЛ 706 

во КО Кратово на КП бр. 559 број на зграда 1, влез 1, 

кат 2, со површина 270 м2, сопственост на Република 

Македонија. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3103/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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1414. 

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР   „ВАРДАР 2 - ТЕТОВСКИ“  

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Вардар 2 - Тетовски“ за организирање 

рекреативен риболов се овозможува организирање на 

рекреативен риболов на риболовниот ревир за која се 

предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на риболовниот ревир „Вардар 2 - Тетовски“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на риболовниот ревир „Вардар 2 - Тетов-

ски“, кој ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од 

вливот на Улеверичка Река до дрвениот мост во близи-

на на с. Радуша со притоките: Пена, Лешочка Река, 

Бистрица, Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и 

Горанечка Река, како и сите стоечки води (природни 

езерца, мали и микроакумулации) кои се наоѓаат во 

овој дел на кои може да се организира рекреативен ри-

болов. 

 Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1415. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 5  - НЕГОТИНСКИ“  

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Вардар 5 - Неготински“ за организира-

ње рекреативен риболов се овозможува организирање 

на рекреативен риболов на риболовниот ревир за која 

се предлага доделување, согласно оваа одлука. 
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Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на риболовниот ревир “Вардар 5 - Неготин-

ски“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на риболовниот ревир „Вардар 5 - Него-

тински“, кој го опфаќа течението на реката Вардар од 

вливот на Црна Река до браната на термоелектраната 

„Неготино“, вклучително со реките: Ваташка (Луда 

Мара), Слатина, Пепелишка, Брусничка, Дисанска и 

сите останати помали водотеци, како и сите стоечки 

води (мали и микроакумулации) кои се наоѓаат во овој 

дел на кои може да се организира рекреативен риболов. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/2 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1416. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР   6–ДЕМИР КАПИСКИ“  

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Вардар 6 – Демир Каписки“ за органи-

зирање рекреативен риболов се овозможува организи-

рање на рекреативен риболов на риболовниот ревир за 

која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на риболовниот ревир „Вардар 6 – Демир Ка-

писки“. 
 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на риболовниот ревир „Вардар 6 – Демир 

Каписки“, кој го опфаќа течението на реката Вардар од 

браната на термоелектраната „Неготино” до влив на 

Кованска Река, вклучувајќи ги Стара Река, Анска Река 
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и останатите помали водотеци, како и целото течение 

на реката Бошава од изворите до вливот во реката Вар-

дар вклучително и реката Дошница по целото течение 

од изворите до вливот во реката Бошава со сите пого-

леми и помали водотеци како и сите стоечки води (ма-

ли и микроакумулации) кои се наоѓаат во овој дел на 

кои може да се организира рекреативен риболов.  

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/3 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1417. 

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 4 - МАРИОВСКИ“  

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Црна Река 4 - Мариовски “ за организи-

рање рекреативен риболов се овозможува организира-

ње на рекреативен риболов на риболовниот ревир за 

која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на риболовниот ревир „Црна Река 4 - Мариов-

ски“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на риболовниот ревир “Црна Река 4 - Ма-

риовски“, кој го опфаќа делот на Црна Река два кило-

метри пред вливот на река Сатока во Црна Река до 

влив во вештачкото езеро - акумулација „Тиквеш” со 

сите притоки, како и микроакумулациите на тој дел 

„Кале”, „Дуње”, „Чаниште”  и „Пештани”  (во општина 

Витолишта). 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 
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Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/4 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1418. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА  - ДЕЛЧЕВСКИ“  

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Брегалница - Делчевски“ за организи-

рање рекреативен риболов се овозможува организира-

ње на рекреативен риболов на риболовниот ревир за 

која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на риболовниот ревир „Брегалница - Делчев-

ски“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на риболовниот ревир „Брегалница - Дел-

чевски“, кој го опфаќа делот од реката Брегалница од с. 

Митрашинци до еден километар пред вливот во акуму-

лацијата „Калиманци” вклучувајќи ги сите притоки во 

овој дел од текот на реката Брегалница, како и сите 

стоечки води (мали и микроакумулации) кои се наоѓаат 

во овој дел на кои може да се организира рекреативен 

риболов.  

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 
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Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  
 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/5 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1419. 

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА  

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 1“ 

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Струмица 1“ за организирање рекреа-

тивен риболов се овозможува организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ревир за која се предла-

га доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на риболовниот ревир „Струмица 1“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на риболовниот ревир „Струмица 1“, кој 

го опфаќа делот од реката Струмица од изворишниот 

регион до вливот на реката Турија вклучително и река 

Турија, како и сите притоки во тој дел од текот заедно 

со  малите акумулации („Маркова Брана“, „Дрвошка“ и 

„Иловица“), како и делот на реката Водочица од брана-

та на вештачкото езеро – акумулација Водоча до вли-

вот во реката Струмица. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/6 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1420. 

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 2“ 

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рибо-

ловниот ревир „Струмица 2“ за организирање рекреа-

тивен риболов се овозможува организирање на рекреа-

тивен риболов на риболовниот ревир за која се предла-

га доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на риболовниот ревир “Струмица 2“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на риболовниот ревир „Струмица 2“, кој 

го опфаќа делот од реката Струмица од вливот на река-

та Турија до Македонско-Бугарската граница, заедно 

со Моноспитовско блато, сите притоки и малите аку-

мулации („Новоселка“), а без реката Водочица и нејзи-

ните притоки. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/7 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1421. 

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 24.4.2018 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА КОЗЈАК“  

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона “Акумулација Козјак“ за организирање 

рекреативен риболов се овозможува организирање на 

рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 

предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона „Акумулација Козјак“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 
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Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона „Акумулација Коз-

јак“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото езе-

ро – акумулација Козјак освен заливите “Коломонт” и 

“Пеколник”, од вливот на Беличка река (река Белеш-

ница) во реката Треска до браната независно од момен-

талното ниво на водата во акумулацијата Козјак. 

Концесијата за доделување на рибите за организирање 

на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот 

што ќе ги исполни условите содржани во тендерската 

документација и јавниот повик и ќе понуди највисок 

процент како концесиски надоместок на електронската 

аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/8 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1422. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-

ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕК-

РЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛОБОЧИЦА“  

 

Член 1 

Со  доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона „Акумулација Глобочица“ за организира-

ње рекреативен риболов се овозможува организирање 

на рекреативен риболов на рекреативната зона за која 

се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона „Акумулација Глобо-

чица“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона „Акумулација Гло-

бочица“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото 

езеро – акумулација Глобочица. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 
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Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/9 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1423. 

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 

и аквакултура („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА  ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МЛАДОСТ“ 

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона „Акумулација Младост“ за организирање 

рекреативен риболов се овозможува организирање на 

рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 

предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона „Акумулација Мла-

дост“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона „Акумулација Мла-

дост“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото 

езеро  - акумулација Младост од вливот на реката Ото-

вица до браната. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  
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Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/10 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1424. 

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 

и аквакултура („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-

ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕ-

АТИВНАТА ЗОНА  „АКУМУЛАЦИЈА МАВРОВИЦА“ 

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона „Акумулација Мавровица“ за организира-

ње рекреативен риболов се овозможува организирање 

на рекреативен риболов на рекреативната зона за која 

се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона „Акумулација Мавро-

вица“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона „Акумулација Мав-

ровица“ која ја ја опфаќа целата површина на вештач-

кото езеро - акумулација Мавровица.  

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/11 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1425. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 

и аквакултура („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-

ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕК-

РЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ПАЉУРЦИ“ 

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона „Акумулација Паљурци“ за организирање 

рекреативен риболов се овозможува организирање на 

рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 

предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона „Акумулација Па-

љурци“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона „Акумулација Па-

љурци“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото 

езеро - акумулација Паљурци. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/12 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1426. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 

и аквакултура („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-

ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИ-

ЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕ-

АТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА  КАЛИМАНЦИ“ 

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона „Акумулација Калиманци“ за организира-

ње рекреативен риболов се овозможува организирање 

на рекреативен риболов на рекреативната зона за која 

се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона „Акумулација Кали-

манци“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 
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Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона „Акумулација Ка-

лиманци“ која ја опфаќа целата површина на вештачко-

то езеро - акумулација Калиманци вклучуваќи го делот 

на реката Брегалница во должина од еден километар 

пред вливот во акумулацијата Калиманци, како и Каме-

ничка река. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/13 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1427. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 

215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство 

и аквакултура („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 24.4.2018 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА РАТЕВО“ 

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона „Акумулација Ратево“ за организирање 

рекреативен риболов се овозможува организирање на 

рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 

предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратево“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона „Акумулација Ра-

тево“ кoja ја опфаќа целата површина на вештачкото 

езеро - акумулација Ратево од вливот на реките Кле-

палска и Заменичка до браната, вклучувајќи го делот 

на реката Брегалница од изворите до село Митрашинци 

со сите притоки. 

 Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 
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Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/14 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1428. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИИ КОНЧЕ 1  

И КОНЧЕ 3“ 

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона “Акумулации Конче 1 и Конче 3“ за орга-

низирање рекреативен риболов се овозможува органи-

зирање на рекреативен риболов на рекреативната зона 

за која се предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона “Акумулации Конче 1 и 

Конче 3“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона “Акумулации Кон-

че 1 и Конче 3“ која ја опфаќа целата површина на 

вештачките езера – акумулации Конче 1 и Конче 3. 

 Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  
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Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/15 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1429. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО“  

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона “Акумулација Мантово“ за организирање 

рекреативен риболов се овозможува организирање на 

рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 

предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона “Акумулација Ман-

тово“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона “Акумулација Ман-

тово“ кoja ја опфаќа целата површина на вештачкото 

езеро – акумулација Мантово. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

Член 4 
Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-
дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-
мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 
предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 
Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 
доставува за одобрување до Владата на Република Ма-
кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-
јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-
реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 
рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-
конот за рибарство и аквакултура. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  
 

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

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

 
Бр. 44-3245/16 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1430. 
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 
и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-
ство и аквакултура („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 
Македонија на седницата, одржана на 24.4.2018 го-
дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТУРИЈА“  
 

Член 1 
Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона “Акумулација Турија“ за организирање 
рекреативен риболов се овозможува организирање на 
рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 
предлага доделување, согласно оваа одлука. 
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Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона “Акумулација Турија“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона “Акумулација Ту-

рија“ кoja ја опфаќа целата површина на вештачкото 

езеро – акумулација Турија. 

 Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-3245/17 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1431. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА 

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕВО“  

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона “Акумулација Стрежево“ за организирање 

рекреативен риболов се овозможува организирање на 

рекреативен риболов на рекреативната зона за која се 

предлага доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона “Акумулација Стре-

жево“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона “Акумулација 

Стрежево“ која ја опфаќа целата површина на вештач-

кото езеро – акумулацијата од вливот на реката Шем-

ница до браната, освен делот на акумулацијата и тоа 

2000 метри возводно од зафатот (браната) и бочно од 

брег до брег. 
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Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/18 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1432. 

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 

и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибар-

ство и аквакултура („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,  

116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОР-

ГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА  

РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „КРУШЕВСКА“ 

 

Член 1 

Со доделување на концесијата на рибите од рекреа-

тивната зона “Крушевска“ за организирање рекреати-

вен риболов се овозможува организирање на рекреати-

вен риболов на рекреативната зона за која се предлага 

доделување, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот што правото за организирање 

рекреативен риболов се стекнува со доделување на 

концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена 

концесијата е забранет за риболов, потребно е да се до-

дели концесија на рибите за организирање рекреативен 

риболов на рекреативната зона “Крушевска“. 

 

Член 2 

Основна цел на доделување на концесијата на риби-

те е создавање на услови за организирање рекреативен 

риболов, односно овозможување на вршење заштита и 

користење на рибите преку планско експлоатирање на 

одржлив начин. 

 

Член 3 

Предмет на концесиjaта е доделување на рибите за 

организирање на рекреативен риболов за период од 

шест години на рекреативната зона “Крушевска“ која 

ја сочинуваат акумулациите Крушевско езеро, Борино 

1 и Борино 3. 

Концесијата за доделување на рибите за организи-

рање на рекреативен риболов ќе се додели на понуду-

вачот што ќе ги исполни условите содржани во тендер-

ската документација и јавниот повик и ќе понуди нај-

висок процент како концесиски надоместок на елек-

тронската аукција. 

 

Член 4 

Постапката за доделување концесија на рибите за 

организирање на рекреативен риболов ќе биде спрове-

дена во рок од 120 дена од денот на формирање на Ко-

мисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесиите на рибите за организирање на рекреати-

вен риболов, Владата на Република Македонија на 

предлог на министерот за земјоделство, шумарство и 

водостопанство формира Комисија за спроведување на 

постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. 

Тендерската документација на предлог на министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство се 

доставува за одобрување до Владата на Република Ма-

кедонија во рок од 30 дена од формирањето на комиси-

јата од став 2 на овој член. 
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По одобрување на тендерската документација за 

доделување концесија на рибите за организирање рек-

реативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во 

рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно За-

конот за рибарство и аквакултура. 

 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 500,00 денари.  

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3245/19 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1433. 

Врз основа на член 11 точка 8 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-

та на Република Македонија, на седницата, одржана на 

24.4.2018 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИ-

ЦИОНА ПРОГРАМА  НА  ЈП  ХС   „ЗЛЕТОВИЦА“ 

ПРОБИШТИП ЗА 2018 ГОДИНА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување на Годишната инвестициона програма 

на ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип за 2018 година, бр.  

02-218/5-1 од 19.3.2018 година, усвоена од Управниот 

одбор на Јавното претпријатие, на седницата, одржана 

на 19.3.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-3370/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1434. 

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република  Македонија“, бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-
ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ 

НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната уста-

нова Дом за доенчиња и мали деца – Битола да спрове-
де постапка за избор на правно лице кое врши дејност 
или поседува дозвола за собирање и/или транспорти-
рање, преработка, рециклирање и уништување на отпад 
на движни ствари – опрема кои немаат вредност, од-
носно се дотраени, неупотребливи и технолошки заста-
рени и не можат да се продадат или разменат како 
такви, согласно Извештајот од извршениот попис на 
основни средства во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца 
Битола, со состојба на 31.12.2009 година, бр.02-125/5 
од 8.2.2010 година, Одлуката за усвојување на извеш-
таите подготвени од страна на пописните комисии за 
извршениот попис на средствата и нивните извори, ка-
ко и обврските и побарувањата на ЈУ Дом за доенчиња 
и мали деца – Битола, со состојба на 31.12.2009 година, 
бр.02-189/3 од 25.2.2010 година, Предлог - листата за 
расход на основни средства за 2017 година, бр.05-
131/22 од 12.2.2018 година, Извештајот од централната 
пописна комисија за извршен попис за деловната 2017 
година, бр.01-138/1 од 14.2.2018 година, Одлуката  за 
усвојување на Извештајот од извршениот попис за де-
ловната 2017 година на централната пописна комисија, 
бр.02-181/5 од 27.2.2018 година и Одлуката за расходу-
вање на основни средства по Предлог - листата за раз-
ход на основни средства за 2017 година, бр.05-131/22 
од 12.2.2018 година на централната пописна комисија, 
бр.02-181/6 од 27.2.2018 година, донесени од Управни-
от одбор на Јавната установа Дом за доенчиња и мали 
деца – Битола. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3380/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

1435. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15, 
153/15 , 190/16 и 21/2018), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 24.4.2018 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ 
ИНСТИТУТ  ЗА  ПОЗИТРОНСКО  –  ЕМИСИОНА  
ТОМОГРАФИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 



2 мај 2018  Бр. 78 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 78                                                                                               2 мај 2018 
 



2 мај 2018  Бр. 78 - Стр. 27 

 
 



 Стр. 28 - Бр. 78                                                                                               2 мај 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здрав-

ствена установа Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија на Република Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитет-

ски институт за позитронско – емисиона томографија на Република Македонија, со кој се уредуваат  правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

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

Македонија”. 

 

     Бр. 44-3395/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

              Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

 



2 мај 2018  Бр. 78 - Стр. 29 

 
 

  
1436. 

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за мине-
рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
24.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И 
ИНЖЕНЕРИНГ ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 
СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ДУКАТИНО“,  

ОПШТИНА ВАСИЛЕВО 
 
1. На Друштвото за градежништво и инженеринг 

ТОТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица се доделу-
ва концесија за експлоатација на минерална суровина – 
глина на локалитетот „с. Дукатино“, Општина Васи-
лево, со површина на простор на концесија за експлоа-
тација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со пра-
ви линии, а точките дефинирани со координати како е 
дадено во табелата и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.323163 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

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

 
Бр. 44-3499/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1437. 
Врз основа на член 42, став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост  („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, 

ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И  УНИШТУВАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа - 

Прилеп да спроведе постапка за избор на правно лице 

кое врши дејност или поседува дозвола за собирање 

и/или транспортирање, преработка, рециклирање и 

уништување на отпад на движни ствари – опрема кои 

немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и 

технолошки застарени и не можат да се продадат или 

разменат како такви, согласно Одлуката за расходува-

ње на основни средства поради неупотребливост 

бр.0202-422/3 од 19.02.2018 година, донесена од страна 

на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштин-

ски центар за социјална работа – Прилеп. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3628/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1438. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 годи-

на донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ВИНИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари - книги, и тоа: 
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2 мај 2018  Бр. 78 - Стр. 31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Општина 

Виница, а за потребите на Јавната општинска установа Библиотека „Ванчо Прке“-Виница. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Виница, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

     Бр. 44-3873/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

             Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

____________________ 

1439. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 годи-

на донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на 

движните ствари - книги, и тоа: 

 



 Стр. 32 - Бр. 78                                                                                               2 мај 2018 
 



2 мај 2018  Бр. 78 - Стр. 33 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Oпштина Дел-

чево, а за потребите на Јавната локална библиотека „Илинден“ - Делчево. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Oпштина Делчево, со кој се уредуваат 

правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр. 44-3874/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

             Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

____________________ 

1440. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр. 78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА ОПШТИНА  

КУМАНОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движ-

ните ствари - книги, и тоа: 

 



 Стр. 34 - Бр. 78                                                                                               2 мај 2018 
 



2 мај 2018  Бр. 78 - Стр. 35 

 
 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надоместок на Општина Кума-

ново, а за потребите на Јавната општинска установа 

Библиотека „Тане Георгиевски“-Куманово. 

 

Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-

доначалникот на Општина Куманово, со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 

од оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија’’. 

 

Бр. 44-3875/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1441. 

Врз основа на член 29-a, став 2 од Законот за кон-

трола на опојни дроги и психотропни супстанции 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), 

Владата на Република Македонија, на седницата од-

ржана на 24.4.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ 

НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ И 

УСЛУГИ  АЦПВ  ДОО  УВОЗ-ИЗВОЗ  С. БЕЛОВИШТЕ,  

ГОСТИВАР 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението 

за давање на одобрение за одгледување на канабис за 

медицински цели на Друштво за производство, тран-

спорт и услуги АЦПВ ДОО увоз-извоз с.Беловиште, 

Гостивар со број  19-33/3 од 28.03.2018 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4189/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

1442. 

Врз основа на член 36, став 6 од Закoнот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15 и 

142/16) и член 2 од Одлуката за формирање Национа-

лен комитет за спречување на насилен екстремизам и 

борба против тероризам („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.98/17), Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 24.4.2018 година, до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ, ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ И 

СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛЕН ЕКСТРЕМИЗАМ И 

БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ 

 

1. Во Решението за именување членови, заменици 

членови и секретар на Националниот комитет за спре-

чување на насилен екстремизам и борба против теро-

ризам („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.106/17 и    31/18), во  точка 1  потточка а) алинејата 

14 се менува и гласи: 

„- Зоран Бибан претставник од Министерство за 

финансии-Управа за финансиска полиција;“. 

Во потточката б) алинејата 14 се менува и гласи: 

„- Драган Калаузаров претставник од Министерство 

за финансии-Управа за финансиска полиција; “.  

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 44-3492/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1443. 

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), а во врска со член 11 став 1 од Законот за фи-

нансирање на единиците на локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 

96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 

година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА 

НА СПОМЕН –ОБЕЛЕЖЈЕ НА ТОДОР ПРОЕСКИ 

ВО КРУШЕВО ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа програма се утврдуваат активностите, но-

сителот на активностите, намената на износот на пла-

нираните средства и начинот на исплата на средствата 

обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 

2018 година, утврдени во Раздел 18010 – Финасирање 

на дејностите од областа на културата, Програма 44 – 

Спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево, став-

ка 488 – Капитални дотации до ЕЛС, во вкупен износ 

од 10.000.000,00 (десет милиони) денари. 

 

Член 2 

Со средствата од член 1 од оваа програма е опфате-

на исплата на средства за подигање на Спомен-обележ-

јето на Тодор Проески во Крушево, која ќе се реализи-

ра во 2018 година. 

 

Член 3 

Со средствата обезбедени од оваа програма ќе се 

исплаќаат активности неопходни за целосно завршува-

ње на подигањето на Спомен-обележјето на Тодор 

Проески во 2018 година, што вклучува набавка на про-

ектно-техничка документација, елаборати, ревизија на 

техничка документација, трошоци за обезбедување на 

податоци и услуги од страна на јавни установи, изведу-

вање на работи по проект за Спомен–обележје на То-

дор Проески во Крушево и стручно – технички надзор 

при подигање/изградба на Спомен-обележје на Тодор 

Проески во Крушево кои активности ќе се реализираат 

од страна на Општината Крушево.  

 

ОПИС НА АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИ ФИ-

НАНСИСКИ СРЕД-

СТВА 

Техничка документација, ела-

борати, ревизија на техничка 

документација и трошоци за 

обезбедување на податоци и 

услуги од страна на јавни уста-

нови 

650.000 денари 

Изведба по проект за Спомен–

обележје на Тодор Проески во 

Крушево 

9.000.000 денари 

Стручно–технички надзор при 

подигање/изградба на Спомен-

обележје на Тодор Проески во 

Крушево  

350.000 денари 

ВКУПНО 10.000.000 денари 

Општината Крушево месечно доставува извештаи 

за реализација и напредокот на активностите и време-

ните ситуации до Министерството за култура. 

 

Член 4 

За реализација на оваа програма се грижи Минис-

терството за култура, преку: 

- следење на користењето на капиталната дотација; 

- исплаќање на средствата, на посебна наменска 

сметка на Општината Крушево отворена искучиво со 

намена – подигање на Спомен-обележје на Тодор Про-

ески во Крушево, за реализација на оваа програма, сук-

цесивно, врз основа на доставена фактура со испрат-

ница, заверени времени ситуации за извршените гра-

дежни работи од страна на Општината Крушево, а по 

претходно спроведена постапка за јавна набавка. 

Министерството за култура доставува извештаи за 

степенот на реализација на средствата до Владата на 

Република Македонија, на секои три месеци. 

Министерството за култура во случај на утврдени 

неправилности и ненаменско користење на средствата 

од Општина Крушево, ќе ја запре исплатата на сред-

ства. 
 

Член 5 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-4462/1 Заменик на претседателот 

24 април 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1444. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

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

43/14, 153/15, 6/16) и член 68 став 1 точка 6 од Законот 

за банките („Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 

190/16), а во врска со член 48 став 1 точка 6 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија, Советот 

на Народната банка на Република Македонија донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СИГУРНОСТ НА  

ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ НА БАНКАТА 

  

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишува Методологијата за 

сигурноста на информативниот систем на банката ко-

јашто се состои од правила за воспоставување процес 

за управување со сигурноста на информативниот сис-

тем, планирање, развој и спроведување на стратегијата 
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за управување со информативната технологија, за обез-

бедување непрекинатост во работењето, како и сигур-

носни правила во однос на системите за современи ка-

нали и друштвата за услуги на банката за информатив-

ниот систем.  

2. Под сигурност на информативниот систем на 

банката, според оваа одлука, се подразбира исполнува-

ње на следниве принципи:  

- Доверливост: информативниот систем е достапен 

само за корисниците кои имаат овластен пристап до 

него;  

- Интегритет: заштита на точноста и комплетноста 

на информативниот систем;  

- Расположливост: непречен пристап до информа-

тивниот систем за овластените корисници.  

  

II. ДЕФИНИЦИИ 

 

3. Одделни изрази употребени во оваа одлука го 

имаат следново значење: 

3.1. „Ризик од несоодветност на информативните 

системи“ е ризикот од загуба за банката поради гу-

бење, неовластено користење или нерасположливост 

на информациите, информативните средства и/или ус-

лугите што ги нуди банката. 

3.2. Под „информативни средства“ се подразбираат 

информациите без оглед на кој медиум се сместени за-

едно со софтверските и хардверските компоненти пре-

ку кои се остварува пристап до нив, нивна обработка, 

пренос и чување. 

3.3. Под „административни сигурносни контроли“ 

се подразбираат политиките, правилата, упатствата и 

процедурите донесени од страна на органите на банка-

та преку кои се воспоставува процесот за управување 

со сигурноста на информативниот систем.  

3.4. Под „технички сигурносни контроли“ се под-

разбира употребата на сигурносни мерки коишто се 

вградени во компјутерската опрема, системскиот соф-

твер, комуникациската опрема и апликативните прог-

рамски решенија.  

3.5. Под „физички сигурносни контроли“ се подраз-

бира преземањето соодветни мерки за ограничување и 

контрола на физичкиот пристап до информативните 

средства, за да се заштити банката од шпионажа, сабо-

тажа, пожар, поплава, вандализам, природна катастро-

фа и од друг вид на оштетување или уништување на 

целиот или на делови од информативниот систем.  

3.6. Под „сигурност во дигиталниот простор“ (англ. 

Cybersecurity) се дефинира способноста на банката да 

обезбеди заштита на информативните средства и теле-

комуникациските мрежи од напади коишто може да 

предизвикаат прекин, оневозможување, уништување 

или нивно злонамерно преземање со кое би се наруши-

ла сигурноста на информативниот систем.  

3.7. Под „ниво на подготвеност од нападите од ди-

гиталниот простор“ се подразбираат воспоставените 

практики, процеси и однесувања во банката коишто од-

говараат на соодветното ниво на инхерентен ризик за 

да ја поткрепат или да ја зголемат спремноста и отпор-

носта од нападите од дигиталниот простор.  

3.8. Под „отпорност од напади од дигиталниот 

простор“ се подразбира можноста на банката да ги 

предвиди, подготви и да се одбрани од нападите во ди-

гиталниот простор и брзо да воспостави оперативност 

на нарушените деловни процеси.  

3.9. „Тежок прекин на деловните процеси“ претста-

вува состојба во која банката не е способна да ги ис-

полни преземените деловни обврски поради причини 

коишто не може да ги контролира, или во случаи кога 

банката е физички или телекомуникациски оштетена, 

односно не се достапни информациите и информатив-

ните системи на кои се одвиваат критичните операции 

на банката.  

3.10. Под „целно време за обнова (англ. RTO – 

Recovery Time Objective)“ се подразбира временски пе-

риод во чии рамки е неопходно да се воспостават де-

ловните процеси со соодветна технолошка поддршка, 

при појава на  тежок прекин на деловните процеси. 

3.11. Под „целна точка за обнова (англ. RPO – 

Recovery Point Objective)“ се подразбира последната 

временска точка од која податоците може да бидат об-

новени и да се продолжи со деловниот процес  при  по-

јава на тежок прекин на деловните процеси.  

3.12. Под „системи на современи канали“ се подраз-

бираат системи преку кои се нудат банкарски услуги и 

производи преку интерактивни електронски комуника-

циски канали поврзани на јавни телекомуникациски 

мрежи, како што се далечински пристап до финансиски 

информации, информации за производи и услуги и из-

вршување платежни трансакции.  

3.13. „Платежна трансакција“ претставува уплата, 

исплата или пренос на средства, коишто се иницирани 

од страна на плаќач или примач, независно од об-

врската помеѓу плаќачот и примачот. 

3.14. „Платежна трансакција преку средства за да-

лечинска комуникација“ претставува платежна тран-

сакција којашто е иницирана по пат на интернет или 

уред што може да се користи за далечинска комуника-

ција. 

3.15. Под „анализа на ризик на трансакција“ се под-

разбира оценка на ризикот кон одредена трансакција 

којашто ги зема предвид следниве критериуми: карак-

теристиките на плаќање на клиентот и неговото пове-

дение, вредноста на трансакцијата, видот на плаќањето 

и банкарскиот производ и профилот на примачот на 

плаќањето. 

3.16. Под „персонализирани средства за сигурност“ 

се подразбираат средства коишто се персонализираат 

од страна на банката за потребите на автентикација на 

корисникот при користење на системите за современи 

канали. 
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3.17. Под „значаен инцидент поврзан со сигурноста 

на плаќањето“ се подразбира инцидент којшто има или 

може да има значителен одраз врз сигурноста и непре-

кинатоста во работењето на платниот систем на банка-

та или на доверливоста на извршените плаќања и сос-

тојби на сметки. Проценката на материјалноста на 

инцидентот треба да ги земе предвид бројот на по-

тенцијално погодени клиенти, износот и влијанието 

кон другите платежни системи и целокупната инфрас-

труктура.  

3.18. „Автентикација на корисник“ претставува по-

стапка којашто ѝ овозможува на банката да го потврди 

идентитетот на корисникот на современите канали, 

вклучувајќи ја и употребата на неговите персонализи-

рани средства за сигурност.  

3.19. „Следењето на платежните трансакции“ се де-

финира како системи и механизми за следење на тран-

сакциите, нивна контрола и проценка од ризикот од из-

мама и обезбедување доказ за трансфер на одредени 

информации или дека трансакциите се извршени од ав-

торизиран и овластен корисник. 

3.20. „Чувствителни податоци за плаќањата“ се по-

датоците, вклучително и персонализираните средства 

за сигурност, коишто може да се употребат за да се из-

врши измама. 

3.21. Под друштво за услуги на банката за инфор-

мативниот систем се подразбира:  

- друштво за помошни банкарски услуги чија ос-

новна дејност е управување и водење систем за обра-

ботка на податоци и коешто врз основа на писмен до-

говор, обработува и чува податоци за банката при из-

вршувањето на банкарските и финансиските актив-

ности; и/или  

      - надворешно лице, кое врз основа на писмен дого-

вор обработува и чува податоци за банката при из-

вршувањето на банкарските и финансиските актив-

ности.   

 

III. ПРОЦЕС ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СИГУРНОСТА 

НА ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ 

 

4. Заради постигнување и постојано одржување на 

сигурноста на информативниот систем, Банката е 

должна да воспостави процес за управување со сигур-

носта на информативниот систем што опфаќа:  

- Oценка на ризикот што во себе вклучува оценка 

на ризикот за информативната сигурност и оценка на 

ризикот од нападите од дигиталниот простор;  

- Спроведување сигурносни контроли;  

- Тестирање на сигурноста и тестирање на отпор-

носта на системите од напади од дигиталниот простор;  

- Следење и надградба и  

- Поделба на надлежностите на органите на банката 

од аспект на управувањето со сигурноста на информа-

тивниот систем.  

5. Процесот за управување со сигурноста на инфор-

мативниот систем од точка 4 од оваа одлука е дефини-

ран во Политиката за сигурност на информативниот 

систем на банката и треба да им одговара на природата, 

обемот и сложеноста на финансиските активности ко-

ишто ги врши и ризиците на коишто е изложена.  

 

Оценка на ризикот за информативната сигурност и 

оценка на ризикот од нападите од дигиталниот 

простор 

 

6. Оценката на ризикот за информативната сигур-

ност треба да опфати:  

- идентификација на средствата на информативниот 

систем на банката;  

- класификација на средствата на информативниот 

систем на банката, односно доделување вредност на 

средствата според нивната значајност;  

- анализа на веројатноста за појавата на закани и 

слабости на информативниот системот, земајќи ги 

предвид настанатите штетни настани и процесот на по-

стојана анализа и следење на нови слабости во инфор-

мативниот систем, особено земајќи ги предвид резулта-

тите од извршените тестирања од точките 9 и 10 од 

оваа одлука;  

- доделување приоритет на ризиците во зависност 

од големината на потенцијалната загубата што може да 

ја предизвикаат за банката.  

За извршената оценка на ризикот за информативни-

от систем банката е должна, најмалку еднаш годишно, 

да изработи сумарен извештај во кој ризиците ќе се ка-

тегоризирани според табелата дадена во анексот 1 на 

оваа одлука.  

7. Банката е должна да воспостави редовен процес 

на оценка на ризикот од нападите од дигиталниот 

простор и да утврди стратегија за обезбедување на ни-

вото на подготвеност. Овој процес треба да ги содржи 

најмалку следниве елементи: 

- фактори коишто придонесуваат кон зголемено ни-

во на ризик од заканите од дигиталниот простор; 

- утврдување на нивото на подготвеност од напади-

те од дигиталниот простор и усогласување со ризикот 

од заканите од дигиталниот простор; 

- предлагање корективни активности коишто се 

потребни за подобрување на  нивото на подготвеност; 

- воспоставување процес на размена на информа-

ции за навремено спречување на нападите од дигитал-

ниот простор со други надворешни институции. 

Оценката на ризиците од нападите од дигиталниот 

простор треба да се направи при појава на нови закани, 

при измени во деловниот модел на банката со воведу-

вање нови банкарски производи и услуги, значајни из-

мени во организациската структура и ширење на други 

пазари и користење други надворешни лица и добаву-

вачи. 
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Спроведување на сигурносните контроли 

 

8. Банката е должна да ја донесе Политиката за си-

гурност на информативниот систем од точка 5 од оваа 

одлука којашто треба да ги содржи најмалку следниве 

елементи и сигурносни контроли:  

- класификација на информациите и информативни-

те средства според значајност;  

- заштита на личните податоци, во согласност со ва-

жечките прописи во Република Македонија;  

- методологија за спроведување на оценката на ри-

зиците поврзани со сигурноста на информативниот 

систем во која се дефинирани нивоата на прифатливост 

на ризиците и методологија за оценка на ризиците од 

дигиталниот простор и утврдување на нивото на под-

готвеност од нападите од дигиталниот простор;  

- начин на обезбедување сигурност во дигиталниот 

простор и план за отпорност од напади од дигиталниот 

простор; 

- примена на стратегија на банката за управување 

со идентификуваните ризици и нивото на подготвеност 

од нападите од дигиталниот простор, преку воспоста-

вување акциски план и буџет за обезбедување на си-

гурноста на информативниот систем;  

- годишен план за обука за лицата со посебни права 

и одговорности, вработените и клиентите на банката, 

за правилно користење на услугите коишто се достап-

ни преку информативниот систем на банката и инфор-

мирање за новите закани и измами коишто доаѓаат од 

дигиталниот простор;  

- управување со различни нивоа на сигурносни 

инциденти и воспоставување соодветен механизам за 

нивното идентификување, пријавување и ефикасно от-

странување на заканите за сигурноста на информатив-

ниот систем преку преземање соодветни активности;  

- дефинирање на улогата на организациската едини-

ца за информациска технологија во банката, којашто е 

должна да поседува соодветен кадровски капацитет и 

интерни процедури за работа, во согласност со усвое-

ните акти од областа на сигурноста на информативниот 

систем;  

- дефинирање соодветна ревизорска трага за кри-

тичните делови од информативниот систем на повеќе 

нивоа, како што се оперативен систем, бази на пода-

тоци, телекомуникациска опрема, со цел да се потврди 

идентитетот и редоследот на активностите коишто се 

извршувале на информативниот систем;  

- дефинирање на начинот на управување со сигур-

носните надградби, надградбите на нови верзии, про-

мените во параметрите и кодовите на апликациите, 

подготовката и ставањето на апликациите во употреба;  

- дефинирање на начинот на воспоставување план 

за непрекинатост во работењето на банката и соодвет-

на заштита на податоците;  

- начин на воспоставување антивирусна заштита, 

заштита од штетни програми и заштита на интегрите-

тот на податоците;  

- дефинирање на начинот на телекомуникациско 

поврзување и обезбедување заштита на податоците ко-

ишто се пренесуваат;  

- дефинирање сигурносни зони во банката преку 

што ќе се ограничи физичкиот пристап до информаци-

ите и информативните средства на банката;   

- дефинирање на начинот на воспоставување допол-

нителни безбедносни механизми, како што се против-

пожарна заштита, заштита од поплава, следење, сензо-

ри и аларми; 

- дефинирање на улогата на внатрешната и надво-

решната ревизија во обезбедувањето на сигурноста на 

информативниот систем и 

- дефинирање на дозволените исклучоци од Поли-

тиката, постапката за нивно одобрување и дефинирање 

прифатливо ниво на ризик од несоодветност на инфор-

мативните системи. 

 За ефикасна примена на политиката од оваа точка, 

банката е должна да воспостави соодветни интерни 

акти.  

Политиката треба да содржи опис на администра-

тивните, техничките и физичките сигурносни контроли 

и начинот на нивната примена во банката. 

 

Тестирање на сигурноста и тестирање на отпорнос-

та на системите од напади од дигиталниот простор 

 

9. Банката е должна да воспостави процес на профе-

сионално, независно и објективно тестирање на ефи-

касноста и на соодветноста на спроведените сигурнос-

ни контроли содржани во политиката за сигурност на 

информативниот систем.  

10. Банката е должна најмалку еднаш на две години 

да спроведе професионално и независно тестирање на 

отпорноста на своите системи од напади од дигитални-

от простор според реални сценарија и соодветни ин-

формации за да се потврди ефикасноста на спроведени-

те контроли и соодветноста на нивото на подготвеност 

од нападите од дигиталниот простор. 

Обемот, фреквенцијата и предметот на тестирање 

на отпорноста на системите треба да бидат определени 

во зависност од нивото на ризик од заканите од диги-

талниот простор.    

 

Следење и надградба 

 

11. Банката е должна да воспостави процес преку 

кој постојано ќе ги прибира и ќе врши анализа на ин-

формациите за настанатите загуби како последица на 
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сигурносни инциденти при работењето. Банката е 

должна да воспостави процес преку кој постојано ќе ги 

прибира и ќе врши анализа на информациите поврзани 

со нови слабости и закани за сигурноста на информа-

тивниот систем и ќе преземе активности за нивно над-

минување.  

Поделба на надлежностите на органите на банката 

од аспект на управувањето со сигурноста на информа-

тивниот систем 

12. Банката е должна да воспостави соодветна орга-

низациска поставеност за управување со сигурноста на 

информативниот систем, што подразбира јасно дефи-

нирани надлежности и одговорности на органите на 

банката во процесот за управување со сигурноста на 

информативниот систем.  

Надзорниот одбор е одговорен за усвојување на по-

литиката за сигурност на информативниот систем и го-

дишно следење на нејзиното спроведување. 

Одборот за управување со ризиците е одговорен за 

воспоставување политика за сигурност на информатив-

ниот систем, следење на нејзината примена, анализира-

ње на извештаите за изложеноста на ризик од несоод-

ветност на информативниот систем и предлага страте-

гии, мерки и инструменти за заштита од ризиците.  

Управниот одбор изготвува политика за сигурност 

на информативниот систем и е одговорен за управува-

њето и следењето на ризикот од несоодветност на ин-

формативниот систем на кои е изложена банката во ра-

ботењето. 

13. Заради управување со сигурноста на информа-

тивниот систем, Банката треба да именува лице одго-

ворно за сигурноста на информативниот систем, кое ќе 

ги координира политиката за сигурност на информа-

тивниот систем и процесите поврзани со различните 

технолошки платформи и работни задачи.  

Лицето од став 1 на оваа точка е должно да биде не-

зависно од лицата кои работат во организациските де-

лови на банката што преземаат ризици поврзани со си-

гурноста на информативниот систем.  

Лицето одговорното за сигурноста на информатив-

ниот систем, најмалку двапати годишно, го известува 

Надзорниот одбор за работите поврзани со сигурноста 

на информативниот систем.  

14. Известувањето од точка 13 став 3 од оваа одлу-

ка треба да ги содржи најмалку следниве елементи:  

- податоци за идентификуваните ризици и нивната 

контрола;  

- регистрирани случаи на исклучоци од Политиката 

за сигурност на информативниот систем согласно со 

точка 8 став 1 алинеја 17 од оваа одлука, со посочува-

ње на ризиците; 

- информации за договорите со друштвата за услуги 

на банката за информативниот систем;  

- резултати од извршените тестирања на сигурноста 

на информативниот систем, сигурносни инциденти и 

соодветни реакции од страна на органите на банката и  

- идентификувани потреби за промените во полити-

ката за сигурност на информативниот систем на бан-

ката, од аспект на нејзиното унапредување.  

 

IV. ПЛАНИРАЊЕ, РАЗВОЈ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

СТРАТЕГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМА-

ТИВНАТА ТЕХНОЛОГИЈА 

 

15. Банката е должна да воспостави рамка за плани-

рање и развој на соодветна стратегија за управување со 

информативната технологија (во понатамошниот текст: 

ИТ-стратегија), којашто им одговара на природата, 

обемот и сложеноста на нејзините ИТ-активности. 

16. Банката е должна да донесе, да ја документира и 

да ја поддржи ИТ-стратегијата преку развој на опера-

тивни планови за спроведување реални цели, преку со-

одветно планирање на ресурсите и финансиите во со-

одветни временски периоди. 

Стратегијата за ИТ треба да биде усогласена со де-

ловната политика на банката. Таа треба повремено да 

се ажурира, а посебно при промена на деловниот мо-

дел, за да се обезбеди усогласеност на ИТ со оператив-

ните планови и активности. 

17. Банката е должна да воведе контролна рамка со-

одветна на големината, природата на измените, матери-

јалното значење во деловниот модел и обемот на ИТ-

активностите за да овозможи ефикасно спроведување 

на ИТ-стратегијата, преку воспоставување соодветна 

проектна организација, следење на буџетот и редовно 

известување.  

18. Банката е должна да дефинира улоги и одговор-

ности на органите на банката и соодветните тела за 

спроведување на ИТ-стратегијата коишто имаат соод-

ветно искуство во организација и надзор на значајни и 

сложени технолошки промени. 

19. Банката е должна да ги идентификува и да ги 

оцени ризиците поврзани со успешно спроведување на 

ИТ-стратегијата, како и да преземе мерки за нивно на-

малување.  

 

V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НЕПРЕКИНАТОСТ ВО  

РАБОТЕЊЕТО 

 

20. Банката е должна да развива и да спроведува 

сопствен план за непрекинатост во работењето, којшто 

ќе се темели врз повеќе сценарија и којшто ќе овозмо-

жи оперативност и минимизирање на загубите во слу-

чај на тежок прекин на деловните процеси.  
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21. Планот од точка 20 на оваа одлука треба да 

овозможи идентификација на критичните операции на 

банката, вклучувајќи ги и оние коишто зависат од  

друштва за помошни банкарски услуги или од трети 

лица. За тие процеси банката треба:  

- да определи методологија за оценка на штетите и 

да дефинира коефициенти на максимално дозволено 

време на нефункционирање на критичните деловни ли-

нии и да дефинира одделни вредности за целно време 

за обнова и целна точка за обнова (англ. RTO, RPO);  

- да ги идентификува алтернативните механизми за 

непрекинатост во деловните процеси во случај на пре-

кин на примарните механизми;  

- да ја идентификува можноста за заштита и обнова 

на податоците коишто се потребни за продолжување на 

деловниот процес на оддалечена локација;  

- да ја определи резервната локација на која ќе би-

дат заштитени податоците, која треба да биде на соод-

ветна географска оддалеченост од примарната лока-

ција, за да се минимизира ризикот двете локации да би-

дат истовремено недостапни; 

- да ги земе предвид можните решенија за надмину-

вање на ризиците поврзани со непрекинатоста и распо-

ложливоста на ИТ-системите и сервисите коишто про-

излегуваат од напади од дигиталниот простор и да под-

готви соодветен план за отпорност од напади од диги-

талниот простор (т.н. cyber resilience plan); 

- да ги земе предвид физичките мерки за заштита на 

критичната инфраструктура на Банката на примарната 

и на резервната локација и да обезбеди соодветни усло-

ви за нивно непречено и сигурно функционирање; 

- да ги земе предвид улогите и одговорностите на 

лицата кои се одговорни за ИТ-инфраструктурата во 

услови на користење услуги од надворешни лица, пре-

ку соодветни планови и активности за обезбедување 

непрекинатост и отпорност во работењето. 

За ефикасна примена на планот од точка 20 од оваа 

одлука, банката е должна да воспостави процедури 

преку кои соодветно ќе се применат елементите дефи-

нирани во став 1 од оваа точка.  

Банката е должна да обезбеди соодветен капацитет 

и расположливост на ИТ-системите на резервната ло-

кација, согласно со коефициентите oд  став 1 алинеја 1 

од оваа точка, за да може вработените кои се предвиде-

ни со плановите непречено да работат со овие системи 

во кризни услови. 

22. Банката е должна најмалку еднаш годишно да 

врши тестирање на непрекинатоста во работењето пре-

ку развој на комплексни сценарија и опфаќање поголем 

број на системи и учесници во тестирањето.  

Во сценаријата треба да бидат опфатени тестирања 

на најмалку следниве системи: главната банкарска ап-

ликација, комуникацијата со платните системи во зем-

јата и странство (НБРМ, КИБС, СВИФТ).  

За резултатите од извршеното тестирање да се дос-

тави сумарен извештај до Народната банка. 

23. Во зависност од големината, природата и обе-

мот на финансиски активности на Банката, гувернерот 

на Народната банка може да определи вредности за 

целно време за обнова и целна точка за обнова на де-

ловните процеси коишто се дефинирани во точка 21 

став 1 на оваа одлука. 

  

VI. СИСТЕМИ НА СОВРЕМЕНИ КАНАЛИ 

 

24. Покрај критериумите наведени во точка 2 од 

оваа одлука, за системите на современи канали коишто 

вклучуваат далечински пристап до банката со можност 

за  извршување платежни трансакции преку средства за 

далечинска комуникација, сигурноста на информатив-

ниот систем треба да обезбеди автентикација на корис-

никот и следење на платежните трансакции.  

 

Автентикација на корисникот 

 

25. Автентикација на корисникот може да се врши 

преку три елементи: знаење (нешто што само корисни-

кот го знае), владение (нешто што само корисникот го 

поседува) и/или својственост (нешто што корисникот 

е). Овие елементи се спроведени со користење на сле-

дниве методи:  

- знаење: преку слог на знаци што му е познат 

единствено на корисникот, како што е лозинка, шифра, 

пин;  

- владение: преку уред што единствено корисникот 

го поседува, како што е мобилен телефон, електронска 

картичка, клуч (токен), дигитален сертификат, код за 

еднократна употреба и/или  

- својственост: преку некоја од единствените лични 

биометриски физички карактеристики на корисникот, 

како што се отпечаток од прст, ирис, препознавање го-

вор или лице, геометрија на дланка.  

Елементите од став 1 на оваа точка треба да бидат 

меѓусебно независни во смисла на пробивањето на тај-

носта на еден од методите не смее да доведе до загро-

зување на останатите.  

Барем еден од елементите за знаење и владение не 

смее повторно да се употребува или да се репродуцира, 

ниту, пак, да може скришно да се украде преку интер-

нет. 
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26. Во системите за современи канали, банката тре-

ба да примени сигурни и ефикасни методи за автенти-

кација на корисниците и нивните овластувања.  

27. За системите за современи канали коишто се 

достапни далечински преку интернет, банката е долж-

на да обезбеди валидна потврда на својот идентитет 

преку преносниот канал, за да можат корисниците да 

го потврдат идентитетот на системот на банката.  

28. Банката треба да обезбеди сигурен начин за 

пријава на клиентите, почетно  ставање на располагање 

на алатките за автентикација на корисниците и интег-

ритетот на софтверот којшто ќе се користи за плаќање. 

29. Сите податоци коишто се употребуваат за иден-

тификација и автентичност на корисниците и нивните 

овластувања на системите за современи канали треба 

соодветно да се заштитат од кражба, неовластен прис-

тап или нивна неовластена измена.  

30. Во системите за современи канали коишто вклу-

чуваат: извршување далечински платежни трансакции, 

податоци за банкарски картички, измени во личните 

податоци и контактни информации за клиент, измени 

во овластените листи на примачи на плаќање (т.н. бели 

листи), Банката треба да примени засилена проверка на 

автентикација на корисникот којашто се врши преку 

комбинација од најмалку два од дефинираните елемен-

ти во точка 25 на оваа одлука.  

По  исклучок од став 1 на оваа точка, засилената 

проверка на автентикација на корисниците при из-

вршувањето на далечинските платежните трансакции 

преку системите за современи канали може да не се 

врши во следниве случаи: 

- интерни трансфери помеѓу две сметки на ист кли-

ент; 

- интерни трансфери во Банката, оправдани со нис-

ка оценка од извршената анализа на ризик на трансак-

цијата и 

- поединечни платежни трансакции со мала вред-

ност, оправдани со ниска оценка од извршената анали-

за на ризик на трансакција.  

 

Следење на платежните трансакции 

 

31. Во современите канали треба се спроведат меха-

низми за следење на активностите на клиентот и при-

мените платежни трансакции коишто се наменети за 

спречување, откривање и дополнителна проверка на 

потенцијална измама. Овие механизми треба да бидат 

активирани пред секое прифаќање и одобрување на 

плаќањата.   

Механизмите од став 1 на оваа точка треба да се 

засноваат најмалку на следниве параметри/правила 

и/или показатели: 

- воведени т.н. црни листи во кои се регистрирани 

злоупотребени податоци за клиенти и украдени кар-

тички, црни листи на ИБАН броеви, податоци за фал-

сификувани документи на клиенти; 

- невообичаено поведение на клиент или идентифи-

кувана промена во пристапот до современите канали 

(пример: измена во вообичаените интернет-адреси на 

пристап на клиентот или неговата брза промена на ге-

ографска локација во текот на една или повеќе сесии, 

т.н. невозможно патување, проверка на интегритетот 

на уредот од кој се вршат плаќањата, атипични плаќа-

ња на корисникот кон одредени категории трговци, не-

вообичаени податоци за трансакциите). 

32. Банката треба да има вградено системи коишто 

имаат можност да препознаат присуство на злонамерeн 

софтвер во далечински воспоставениот канал (сесија) и 

познати сценарија за измама. Обемот, сложеноста и 

приспособливоста на овие системи треба да биде во за-

висност од утврдената оценка на ризикот.   

33. Постапката за контрола и проценка на измами 

поврзани со високоризичните платежни трансакции 

треба да се спроведе во соодветно пропишан времен-

ски интервал, за да не се одложи неоправдано извршу-

вањето на плаќањата преку современите канали.   

34. Доколку банката одлучи согласно со својата 

анализа и проценка да изврши дополнителна проверка 

на платежната трансакцијата којашто е оценета како 

потенцијална измама, таа треба да трае согласно со со-

одветно пропишан временски интервал, или сѐ додека 

не се исполнат критериумите од точка 24 на оваа од-

лука. 

35. Во системите за современи канали банката тре-

ба да вгради соодветни ревизорски траги со кои ќе се 

обезбеди утврдување на редоследот на извршените ак-

тивности на корисниците во системот. 

36. Банките треба да им помогнат и да ги советува-

ат корисниците за соодветна употреба на современите 

канали и соодветните новини, како и за сигурно спро-

ведување на плаќањата.  

Банките треба да ги информираат корисниците нај-

малку за следниве постапки: 

- заштита на своите лозинки, мобилни уреди, сигур-

носни клучеви (токени) и уреди со кои се обезбедува 

потврда на автентичноста на извршените трансакции 

преку современите канали; 

- соодветно и сигурно користење на личните уреди 

на корисникот како што се персонален компјутер, мо-

билен телефон и ажурирање на сигурносните компо-

ненти кај корисникот како што се: антивирус, огнен 

ѕид, сигурносни надградби и сл.; 
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- употреба на легитимната интернет-адреса на бан-

ката преку која се врши плаќање преку современите ка-

нали и преземање на софтверското решение коешто се 

користи при плаќање; 

- начин на прием на приговори на корисници, обез-

бедување корисничка поддршка, пријава или сомнева-

ње за сомнителни и/или изменети трансакции, сомни-

телна работа на софтверското решение, аномалии во 

текот на користење на услугите на современите канали 

и/или можни обиди за социјален инженеринг на стра-

ната кај корисникот; 

- повратно информирање на банката кон корисни-

кот во случај на потенцијални измами и/или да го пре-

дупреди корисникот за потенцијални напади или прет-

стојни закани во системот за современи канали; 

  Доколку комуникацијата со корисниците се одви-

ва по електронски пат треба да се обезбеди  начин пре-

ку кој корисникот може да ја потврди автентичноста на 

примените пораки. 

37. Банката треба да одреди и да воспостави лимити 

за плаќањата коишто корисниците ги вршат преку сов-

ремените канали и да им овозможи на своите корисни-

ци натамошно ограничување во рамките на претходно 

зададените лимити. Лимитите за плаќања може да ва-

жат за сите плаќања извршени преку современите ка-

нали или, пак, на одделни начини за далечинска кому-

никација и/или банкарски производи и услуги.  

Банката најмалку треба да ги воспостави следниве 

лимити: 

- максимален износ на секое плаќање преку совре-

мените канали и 

- вкупен износ на плаќања во тек на одреден вре-

менски интервал (ден, месец). 

Банката треба да ги информира своите корисници 

за воспоставените лимити од став 1 на оваа точка. 

38. Електронските извештаи коишто се разменуваат 

со корисниците треба да бидат достапни во сигурна 

околина. Доколку банките ги информираат периодично 

клиентите преку праќање редовни електронски извеш-

таи или вонредно, по иницирани или извршени платеж-

ни трансакции преку дополнителен канал за комуника-

ција, чувствителните податоци за плаќањата не би тре-

бало да бидат вклучени или ако се вклучени, тие треба 

да бидат прикриени.     

  

VII. ДРУШТВО ЗА  УСЛУГИ НА БАНКАТА ЗА  

ИНФОРМАТИВНИОТ СИСТЕМ 

 

39. Друштвото за  услуги на банката за информа-

тивниот систем задолжително треба да поседува серти-

фикат согласно со меѓународниот стандард ИСО/ИЕЦ 

20000.  

40. Банка којашто има намера да склучи договор со 

друштво за услуги на банката за информативниот сис-

тем треба да ги исполнува најмалку следниве критери-

уми:  

40.1. Да поседува заштитена копија на податоците 

од базите на податоци за работењето во последните три 

години. Заштитената копија треба физички да се чува 

на локациите наведени во потточка 40.2. и потточка 

40.3. од оваа точка. Банката треба да врши ажурирање 

на заштитената копија на податоците во согласност со 

Политиката од точка 8 од оваа Одлука, а најмалку ед-

наш на секои 24 часа;  

40.2. Да поседува најмалку еден функционален 

информативен систем лоциран на територијата на Ре-

публика Македонија којшто ќе ги има најмалку сле-

дниве потсистеми:  

- работа со население и правни лица,  

- сметководство,  

- платен промет во земјата и странство, и  

- останати потсистеми за операциите коишто сог-

ласно со точка 21 од оваа одлука се оценети како кри-

тични за непрекинатоста во работењето;  

40.3. Да поседува и дополнителен автономен ин-

формативен систем лоциран во Република Македонија, 

доколку друштвото од став 1 од оваа точка е лоцирано 

во странство. Дополнителниот автономен информати-

вен систем треба да биде на адекватна оддалеченост од 

системот наведен во потточка 40.2. од овој став. Овој 

дополнителен информативен систем треба да поседува 

соодветни потсистеми преку кои ќе може да се изгот-

ват ажурни извештаи за потребите на органите на бан-

ката, за известувања на Народната банка, како и за дру-

ги органи или институции согласно со прописите во 

Република Македонија. 

Во случаите кога банката има намера да користи 

друштво за услуги на банката за информативниот сис-

тем за процесирање на платежни трансакции засновани 

на платежни картички критериумите од оваа точка не 

се применуваат. 

41. Пред да се изврши избор на друштвото за услу-

ги на банката за информативниот систем, банката тре-

ба да ги преземе следниве активности:  

- да изврши длабинска анализа на работењето на 

друштвото од правен, финансиски аспект и  

- да изврши анализа на ризиците врз работењето на 

банката што можат да произлезат од користењето на 

услугите, при извршувањето на банкарските и финан-

сиските активности во делот на информативниот сис-

тем.  

Под избор на друштвото за услуги на банката за ин-

формативниот систем се подразбира склучување нов 

договор или продолжување на веќе постоечки договор 

за помошни услуги на банката.  

42. Банката не смее да склучи договор со друштво-

то за услуги на банката за информативниот систем до-

колку на каков било начин се оневозможува, се ограни-

чува или се отежнува пристапот на Народната банка 

при спроведувањето на супервизијата и надзорот, во 

согласност со Законот за банките.  
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43. Друштвото за услуги на банката за информатив-

ниот систем не смее да користи услуги на други по-

мошни друштва, односно подизведувачи, за извршува-

ње на оние услуги за кои е склучен договорот, доколку 

тоа експлицитно не е наведено во него.  

44. Работењето на друштвото за услуги на банката 

за информативниот систем треба да биде усогласено со 

Политиката на банката од точка 8 на оваа одлука.  

45. Банката што донесла одлука да користи услуги 

од друштвото за услуги на банката за информативен 

систем, покрај елементите на политиката дефинирани 

во точка 8 став 1 од оваа одлука, треба да ги предвиди 

во политиката и следниве елементи:  

- да го дефинира начинот на утврдување на 

единствените принципи и правила за избор на друш-

твото;  

- да ги дефинира заштитните механизми што треба 

да бидат содржани во договорите со друштвото, како 

што се клаузулата за неоткривање на информациите, 

клаузулата за нивото на квалитет на услугите, клаузу-

лата за координирано управување со сигурносните 

инциденти, клаузулата за спроведување независна ре-

визија и сл.;  

- да утврди правила коишто треба да ги исполнува 

друштвото, а коишто ќе бидат усогласени со планот за 

непрекинатост во работењето на банката и плановите 

за отпорност од нападите од дигиталниот простор;  

- да го дефинира начинот на следење на квалитетот 

на услугите и работата на друштвото, неговата финан-

сиска состојба и неговиот профил на ризик, преку пе-

риодично тестирање на неговата усогласеност со поли-

тиката за сигурност на информативниот систем на бан-

ката и нивото на подготвеност од нападите од дигитал-

ниот простор.  

46. Доколку банката користи друштво за услуги на 

банката за информативниот систем за обезбедување 

сервис на СВИФТ (англ. SWIFT) при извршувањето на 

активностите од платниот промет во странство е 

должна: 

- да го уреди функционирањето на сервисот на 

СВИФТ согласно со точките 41, 42, 44 и 45 од оваа од-

лука;  

- да поседува сет на стандардизирани софтверски 

алатки за соодветно управување со размената на пора-

ките; 

- да назначи најмалку две лица во постојан работен 

однос во улога на лица одговорни за управување со си-

гурноста на инфраструктурата на СВИФТ (англ. 

SWIFTNet Security Officers). Овие лица треба да имаат 

непречен директен и индиректен пристап до сервисите 

за управување со инфраструктурата на СВИФТ за сер-

тификати (англ. SWIFTNet PKI);  

- Доколку има потреба, банката може да назначи 

едно дополнително лице за управување со сигурноста 

на инфраструктурата на СВИФТ, коешто не мора да 

биде во постојан работен однос. Во ваквиот случај, ак-

тивностите на лицата за управување со сигурноста на 

инфраструктурата на СВИФТ треба да се воспостават 

на принцип на двојна потврда на нивните активности; 

- да не ги воспостави функциите за управување со 

инфраструктурата за сертификати врз принципот на за-

еднички систем на управување со сертификатите (англ. 

shared security officers), доколку на тој начин се нару-

шува непречениот пристап на лицата од став 1, алинеја 

3 од оваа точка. 

 

VIII. ИЗВЕСТУВАЊА 

 

47. Банката е должна да ја извести Народната банка 

во случаите кога ќе идентификува дека се случило нај-

високо ниво на сигурносен инцидент во информатив-

ниот систем и значаен инцидент поврзан со сигурноста 

на плаќањето, согласно со дефинираните нивоа на си-

гурносни инциденти од точка 8 став 1 алинеја 7 од оваа 

одлука.  

Банката е должна да го достави известувањето од 

став 1 на оваа точка до Народната банка, во рок што не 

е подолг од три дена од денот кога е утврдено дека нас-

танал сигурносниот инцидент.  

48. Банката е должна да го достави сумарниот из-

вештај за идентификуваните ризици за информативни-

от систем, од точка 6 став 2 од оваа одлука, најдоцна 

до крајот на тековната година. 

49. Банката е должна да ја извести Народната банка 

за промените во клучните делови на процесот на упра-

вување со сигурноста на информативниот систем, а по-

себно при промени на елементите од политиката дефи-

нирани во точка 8 став 1 од оваа одлука.  

 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

50. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 го-

дина.  

Банката е должна да се усогласи со точка 31 и точка 

32 од оваа одлука заклучно со 1 јануари 2020 година. 

51. Со отпочнувањето со примена на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за сигурноста на инфор-

мативниот систем на банката („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 31/2008, 78/08, 31/09 и 74/12).  

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VIII-1/2018 на Народната банка на 

26 април 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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1445. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10,  123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16), член 68 став 1 точка 8 од Законот 
за банките („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 
190/16) и член 91 став 5 од Законот за спречување на 
перење пари и финансирање тероризам („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 130/14,192/15 и 
27/16), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 
РИЗИКОТ ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ  И  ФИНАНСИРАЊЕ  

ТЕРОРИЗАМ 
 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се пропишува методологијата за 

минималните стандарди за управувањето со ризикот од 
перење пари и финансирање тероризам и почитување 
на мерките за спречување перење пари и финансирање 
тероризам. 

2. Банката е должна да обезбеди почитување на 
мерките за спречување перење пари и финансирање на 
тероризмот коишто важат во Република Македонија и 
од страна на нејзините подружници или филијали во 
странство. 

Одредбите од оваа одлука соодветно се применува-
ат и на штедилниците и на филијалите на странски бан-
ки во Република Македонија. 

 
II. ДЕФИНИЦИИ 

 
3. Одделни изрази употребени во оваа одлука го 

имаат следново значење: 
3.1. Под „ризик од перење пари и финансирање на 

тероризам“ се подразбира опасноста банката да биде 
злоупотребена за перење пари и финансирање на теро-
ризам (во понатамошниот текст: „ППФТ“) или дека од-
реден деловен однос, трансакција или производ ќе биде 
непосредно или посредно искористен за ППФТ. 

3.2.  Под „мерки за спречување перење пари и фи-
нансирање на тероризам“ се подразбираат мерките и 
дејствијата пропишани во Законот за спречување на 
перење пари и финансирање на тероризам („Службен 
весник на РМ“ бр. 130/2014, 192/2015 и 27/2016) (во 
понатамошниот текст: „Закон за СППФТ“). 

3.3.  Под „инхерентен ризик од ППФТ“ се подразби-
ра почетното ниво на ризик коешто произлегува и е 
поврзано со типот на клиентот и неговата земја на по-
текло, природата на деловниот однос којшто треба да 
се воспостави, производите или услугите и каналите на 
дистрибуција, без притоа да се имаат предвид какви 
било контролни механизми воспоставени во банката 
коишто имаат за цел да ги намалат веројатноста за нас-
танување и влијанието на ризикот.  

3.4.  Под „агрегатен ризик од ППФТ“ се подразбира 
ризикот од ППФТ откако банката применила соодветен 
систем на внатрешна контрола којшто има за цел да ги 
намали веројатноста и влијанието на нивото на инхе-
рентниот ризик од ППФТ. 

3.5.  Под „Оддел за спречување ППФТ“ се подраз-
бира организациската единица којашто е должна да ја 
формира банката, согласно со Законот за СППФТ. Таа 
може да се формира како самостојна единица или неј-
зините активности можат да се вршат во рамките на 
организациската единица надлежна за контрола на 
усогласеноста на работењето на банката со прописите. 

3.6.  Под „овластено лице“ се подразбира лицето 
или раководителот на Одделот за спречување на 
ППФТ, односно на организациската единица надлежна 
за контрола на усогласеноста на работењето на банката 
со прописите во банката, кое/кој се грижи за спроведу-
вање на мерките и дејствијата за спречување на перење 
пари и финансирање на тероризам. 

3.7.  Под „географски ризик“ се подразбира ризикот 
којшто произлегува од земјата или територијата каде 
што се наоѓа седиштето на клиентот или местото на 
живеење на неговиот вистински сопственик, односно 
земјата во која се наоѓа лицето со кое клиентот или не-
говиот вистински сопственик ја врши трансакцијата. 

3.8.  Под „офшор финансиски центар“ се подразбира 
земјата или територијата којашто обезбедува финан-
сиски услуги на нерезиденти во обем којшто е непро-
порционален со големината и финансиската моќ на на-
ционалната економија. Притоа, банката треба да ги има 
предвид најмалку листите на офшор финансиски цен-
три на ММФ и ОЕЦД. 

3.9.  Под „повремени трансакции“ се подразбираат 
готовински трансакции коишто се извршуваат надвор 
од деловниот однос.  

3.10. Под „невообичаена трансакција“ се подразби-
ра трансакција или активност којашто не е во соглас-
ност со трансакциите, работењето или професионални-
от профил и/или економскиот профил на засегнатото 
лице или вистинскиот сопственик, или нема очигледен 
економски, деловен или личен мотив. 

За сѐ што не е дефинирано со оваа одлука, соодвет-
но се применува значењето на термините утврдено со 
Законот за банките, Законот за  СППФТ, како и подза-
конските акти донесени врз основа на овие закони до-
несени од страна на Советот на Народната банка, а со 
кои се уредува спречувањето на перење пари и финан-
сирање на тероризам. 

 
III. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 
 
4. Управувањето со ризикот од ППФТ е дел од це-

локупниот систем за управување со ризиците во сог-
ласност со барањата од Законот за банките, Законот за 
СППФТ и регулативата за управување со ризиците на 
Народната банка на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: „Народната банка“). 

5. Заради соодветно управување со ризикот од 
ППФТ, банката е должна: 

- да донесе и да применува политика или програма 
за спречување на ППФТ  и 

- да воспостави соодветна организациска поставе-
ност за управување со ризикот од ППФТ. 

 
Политика или програма за спречување на ППФТ 

 
6. Со Политиката или Програмата за спречување на 

ППФТ се определуваат  правилата, процедурите и по-
стапките за примена на мерките и дејствијата за спре-
чување на ППФТ коишто ги опфаќаат најмалку сле-
дниве активности: 

- дефинирање на клиентите коишто се прифатливи 
за банката; 

- анализа на клиентот и на неговите трансакции при 
воспоставување и следење на деловниот однос со тој 
клиент;  

- задолжителна идентификација на вистинскиот 
сопственик на клиентот и верификација на неговиот 
идентитет во зависност од нивото на ризик; 

- утврдување категоријата на ризик, согласно со 
критериумите и елементите за анализа на ризикот од 
глава V од оваа одлука; 
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- идентификување и верификување на идентитетот 
на клиентот кој е носител на јавнa функциja, неговиот 
вистински сопственик и идентификување и верифику-
вање на клиентот правно лице во чија сопственичка 
структура се јавува носител на јавна функција; 

- препознавање невообичаени трансакции;  
- препознавање трансакции кај кои постои сомнева-

ње за ППФТ; 
- чување на податоците и документите и за доставу-

вање извештаи до Управата;  
- план за постојана обука на вработените во банката 

од областа на СППФТ;  
- податоци за овластеното лице;  
- внатрешна ревизија на спроведувањето на мерки-

те и дејствијата. 
Банката е должна за секоја од активностите од ста-

вот 1 од оваа точка да дефинира податоци и/или доку-
ментација со кои ќе овозможи примена на мерки за 
спречување на ППФТ пропорционално на ризикот од 
ППФТ на кој е изложена банката. 

7. Правилата, процедурите или постапките за актив-
ностите од точката 6 став 1 од оваа одлука можат да 
бидат изработени како посебни документи (интерни 
акти) коишто се составен дел на Политиката или Прог-
рамата за спречување на ППФТ. 

 
Организациска поставеност 

 
8. Соодветна организациска структура за управува-

ње со ризикот од ППФТ подразбира: 
- дефинирани надлежности и линии на одговорност 

на органите на банката; 
- јасно дефинирани одговорности на овластеното 

лице, односно на Одделот за спречување на ППФТ; 
- дефинирање на одговорностите на сите вработени 

во банката и 
- соработка и размена на информации помеѓу овлас-

теното лице, односно Одделот за спречување на 
ППФТ, органите на банката и вработените во банката 
при управувањето со ризикот од ППФТ. 

9. Од аспект на управувањето со ризикот од ППФТ, 
Надзорниот одбор на банката ги врши најмалку сле-
дниве активности: 

- ja усвојува Политиката или Програмата за спречу-
вање на ППФТ, го следи нејзиното спроведување, ја 
оценува нејзината соодветност и врши нејзино редовно 
ревидирање и 

- ги разгледува извештаите за ризикот од ППФТ на 
кои е изложена банката. 

10. Од аспект на управувањето со ризикот од 
ППФТ, Одборот за управување со ризиците ги врши 
најмалку следниве активности: 

- врши оценка на воспоставениот процес за управу-
вање со ризикот од ППФТ; 

- ги анализира извештаите коишто Одделот за спре-
чување ППФТ ги доставува најмалку еднаш годишно и 
предлага мерки и дејствија за заштита од ризикот од 
ППФТ и 

- ја следи ефикасноста на функционирањето на сис-
темот за внатрешна контрола во управувањето со ризи-
кот од ППФТ. 

11. Од аспект на управувањето со ризикот од 
ППФТ, Управниот одбор на банката ги врши најмалку 
следниве активности: 

- го воспоставува процесот за управување со ризи-
кот од ППФТ; 

- управува го и ги следи процедурите за управување 
со ризикот од ППФТ; 

- воспоставува соодветен систем за известување;  
- обезбедува соодветни технички и човечки ресурси 

на Одделот за  спречување на ППФТ.  

12. Овластеното лице одговара за својата работа и 
за работата на Одделот за спречување на ППФТ (до-
колку е формиран) пред Управниот одбор на банката, а 
треба да има пристап до членовите на Надзорниот од-
бор на банката и да ги известува за значајните сла-
бости, недостатоци или ризици коишто ги идентифику-
вал при вршењето на својата работа. 

13. Управниот одбор на банката е должен да обез-
беди непречено работење и целосна независност на ов-
ластеното лице / вработените во Одделот, преку:  

- обезбедување доволно човечки и материјални ре-
сурси за независно, објективно и ефикасно извршување 
на работните задачи;  

- издвоеност на активностите за спречување ППФТ 
од другите активности на банката коишто не се поврза-
ни со активностите за спречување на ППФТ и контрола 
на усогласеноста на работењето со прописите;  

- право на непречен пристап до електронските бази 
на податоци и непречен и навремен пристап до сите 
информации и до вработени коишто се потребни за 
ефикасно спроведување на работните задачи и 

- воспоставување начин на наградување на овласте-
ното лице / Одделот за спречување на ППФТ којшто не 
е поврзан со успешноста на активностите коишто се 
предмет на нивна контрола. 

14. Управниот одбор може да го регулира процесот 
на соработка  помеѓу овластеното лице, односно Одде-
лот за спречување на ППФТ и останатите организацис-
ки единици во банката, заради пропишување на об-
врските за примена на мерките за спречување на ПП-
ФТ на сите вработени во банката. 

15. Овластеното лице / Одделот за спречување на 
ППФТ ги врши најмалку следниве активности: 

- прави анализа на ризикот од ППФТ на кој е изло-
жена банката; 

- ги прибира и ги анализира податоците, подготвува 
писмени извештаи и одлучува дали одделна невообича-
ена трансакција доставена од други организациски еди-
ници или од останатите вработени во Одделот за спре-
чување на ППФТ имаат карактеристики на сомнителна 
трансакција, односно донесува одлука за нивно 
(не)пријавување во Управата за финансиско разузнава-
ње (во натамошниот текст: „Управата“); 

- обезбедува информации и документација за сите 
трансакции пријавени во Управата, како и за сите нево-
обичаени трансакции за кои било одлучено да не се 
пријават во Управата, вклучувајќи ги и причините по-
ради кои била донесена таква одлука; 

- ги следи новините во прописите и меѓународните 
стандарди за спречување на ППФТ и дава препораки за 
ревидирање и унапредување на интерните акти, како и 
врши оцена на степенот на нејзината усогласеност со 
прописите коишто се однесуваат на спречувањето на 
ППФТ; 

- дефинира категории, критериуми и елементи за 
управување со ризикот од ППФТ, согласно со главата 
V од оваа одлука; 

- врши контрола врз работењето на одделните орга-
низациски единици  во банката од чие работење може 
да произлезе ризик од ППФТ од аспект на проверка на 
спроведувањето на мерките и дејствијата за спречува-
ње на ППФТ; 

- редовно ги известува Управниот одбор и Надзор-
ниот одбор за своето работење; 

- ги советува органите на банката за мерките коиш-
то треба да бидат преземени заради почитување на 
прописите од областа на спречувањето на ППФТ; 

- изготвува годишен план за обука во делот за спре-
чување на ППФТ; 

- организира постојана обука на вработените, вклу-
чувајќи и на членовите на Управниот одбор за сите ас-
пекти значајни за соодветното спроведување на проце-
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сот на спречување на ППФТ во банката и воспоставува 
насоки и упатства за соодветна примена на прописите 
од овој домен;  

- одржува редовни контакти со други органи и инс-
титуции вклучени во активностите за спречување на 
ППФТ (Управата, Народната банка, други банки и 
слично). 

16. Овластеното лице и останатите вработени во 
Одделот за спречување на ППФТ треба да имаат висо-
ки професионални стандарди и да имаат соодветно поз-
навање на активностите на банката коишто предизви-
куваат изложеност на ризик од ППФТ. 

 
IV. РИЗИЧНО БАЗИРАН ПРИСТАП 

 
17. Процесот на управување со ризикот од ППФТ и 

неговиот опфат треба да им одговара на природата, го-
лемината и сложеноста на финансиските активности 
што ги врши банката, како и на нивото на ризик од ПП-
ФТ утврдено од страна на банката, согласно со одред-
бите на оваа одлука. При утврдувањето на ризикот од 
страна на банките треба да се земат предвид резултати-
те од спроведената национална проценка на ризикот од 
ППФТ. 

18. Процесот на управување со ризикот од ППФТ 
од точка 17 на оваа одлука треба да го даде агрегатното 
ниво на ризик од ППФТ на ниво на банката, имајќи ги 
предвид категориите на ризик на сите клиенти, произ-
води, услуги и трансакции што се извршуваат во бан-
ката.  

Банката треба да го ажурира своето агрегатно ниво 
на ризик од ставот 1 од оваа точка најмалку еднаш го-
дишно.  

19. Овластеното лице е должно најмалку еднаш го-
дишно да изготви Извештај за агрегатното ниво на ри-
зик од ППФТ на кој е изложена банката и да го достави 
до Надзорниот одбор на банката. 

 
V. АНАЛИЗА НА КЛИЕНТОТ И ПРОЦЕНА НА  

НИВОТО НА РИЗИК НА КЛИЕНТОТ 
 
20. При воспоставување на деловен однос, банката 

врши анализа на клиентот на начин предвиден со Зако-
нот за СППФТ. 

21. Анализата на клиентот вклучува идентификаци-
ја и потврдување на идентитетот на клиентот, ополно-
моштувачот и вистинскиот сопственик на клиентот при 
воспоставување, обезбедување на информации за целта 
и намерата на деловниот однос и следење на деловниот 
однос со клиентот. 

22. Најмалку еднаш годишно, банката е должна да 
врши ажурирање на документите и податоците потреб-
ни за следење на деловниот однос со клиентите со ви-
сок ризик. За останатите клиенти, банката со интерен 
акт ја пропишува фреквенцијата на ажурирање, имајќи 
го предвид нивото на ризик од ППФТ на клиентот. 

На датумот на ажурирање, документацијата потреб-
на за следење на деловниот однос со клиентот не смее 
да биде постара од три месеци за клиент правно лице, 
односно шест месеци за неговиот вистински сопстве-
ник.  

23. Обемот на анализа на клиентот зависи од про-
ценката на ризикот на: 

- клиентот / деловниот однос на банката со клиентот;  
- трансакциите коишто ќе ги извршува; 
- производите коишто ќе ги користи; 
- земјата на потекло на клиентот; 
- каналите на дистрибуција.  
24. Проценката на ризикот од точка 23 на оваа од-

лука се врши при воспоставувањето на деловниот од-
нос со клиентот коешто се нарекува  статично профи-
лирање на ризикот на клиентот, односно го одредува 
инхерентното ниво на ризик на клиентот.  

При утврдувањето на проценката на ризик на кли-
ентот / деловниот однос, трансакциите, производите и 
земјата на потекло на клиентите, банката треба да ги 
има предвид најмалку показателите за утврдување на 
нивото на ризик дадени во прилог 1 на оваа одлука. 

25. Во текот на целокупното времетраење на делов-
ниот однос на банката, со клиентот се врши динамично 
профилирање на ризикот на клиентот, врз основа на 
елементите на ризикот коишто се специфични за пое-
динечен клиент, деловен однос, производ или трансак-
ција и на тој начин се утврдува агрегатното ниво на ри-
зик на клиентот. 

26. Врз основа на елементите на ризикот се ревиди-
ра утврденото ниво на инхерентен ризик и се добива 
агрегатно ниво на ризик по клиент / деловен однос, 
трансакцијата и продукт. 

Елементите на ризикот од став 1 вклучуваат:  
- карактеристики на клиентот (сопственичка и/или 

управувачка структура на клиентот, чести промени на 
сопственичката структура, дејност, финансиска сос-
тојба, форма на трговско друштво, статус резидент или 
нерезидент, земја на клиентот итн.); 

- цел и намера на воспоставување на деловниот од-
нос;  

- видови на производи и услуги што ги користи 
клиентот, нивната големина (обем) и фреквенција на 
користење и 

- активности и трансакции на клиентот за времетра-
ење на деловниот однос. 

27. Врз основа на проценката на ризикот од точка 
23, а согласно со одредбите од точките 24 и 25  на оваа 
одлука, банката е должна да дефинира ниско, средно 
или високо ниво на ризик на клиент од ППФТ. 

28. Во зависност од утврденото ниво на ризик од 
ППФТ, банката е должна во процесот на прифаќање на 
клиентот и неговото понатамошно следење да спро-
веде: 

- општи или стандардни мерки на анализа; 
- поедноставени мерки на анализа и/или 
- засилени мерки на анализа.  
29. Банката може да примени поедноставени мерки 

на анализа на клиентот во случаите кога за клиентот, 
односно за деловниот однос, трансакциите што ги 
врши или производите што ги користи тој клиент или 
за земјата од каде што доаѓа клиентот, е утврдено нис-
ко ниво на ризик од ППФТ.  

30. Банката може да примени општи или стандард-
ни мерки на анализа на клиентот во случаите кога за 
клиентот, односно за деловниот однос, трансакциите 
што истиот ги врши или производите што ги користи 
тој клиент или за земјата од каде што доаѓа клиентот, е 
утврдено средно ниво на ризик од ППФТ. 

31. Банката може да примени засилени мерки на 
анализа на клиентот во случаите кога за клиентот, од-
носно за деловниот однос, трансакциите што ги врши 
или производите што ги користи тој клиент или за зем-
јата од каде што доаѓа клиентот, е утврдено високо ни-
во на ризик од ППФТ. Со високо ниво на ризик од ПП-
ФТ задолжително се оценуваат:  

- носителите на јавни функции; 
- клиентите кои не се физички присутни при вос-

поставувањето деловен однос; 
- кореспондентските односи со банките и 
- трансакциите и деловните односи со физички и 

правни лица, од држави коишто не ги имплементирале 
или недоволно ги имплементирале мерките за спречу-
вање на перење пари и финансирање на тероризам. 

32. Банката е должна да воспостави систем за иден-
тификување на клиентите коишто се носители на јавни 
функции и/или на нивните вистински сопственици, ка-
ко и на клиентите правни лица во чија сопственичка 
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структура се среќаваат носители на јавни функции и да 
дефинира мерки и активности коишто ќе ги презема за 
следење на деловниот однос со овие клиенти. 

Клиентот кој претходно бил носител на јавна фун-
кција, а повеќе не е, останува клиент со висок ризик сѐ 
додека анализата на клиентот не доведе до промена на 
нивото на ризик.  

33. Кога банката воспоставува кореспондентски од-
носи со други банки при вршењето на анализата, долж-
на е да ги има предвид следниве елементи: 

- земјата каде што е седиштето на кореспондентска-
та банка; 

- групата на која е членка кореспондентската банка 
доколку е членка на некоја групација; 

- информациите за управувачката и сопственичката 
структура на кореспондентската банка, нејзината репу-
тација, финансиските активности; 

- спроведувањето на супервизорските стандарди во 
земјата на кореспондентската банка; 

- политиките и процедурите на кореспондентската 
банка во делот на спречување ППФТ. 

34. Банката треба да посвети посебно внимание при 
воспоставувањето на деловниот однос и вршењето 
трансакции со здруженија на граѓани и фондации. 

 Банката е должна при анализата на клиентите ко-
ишто се здруженија на граѓани и фондации најмалку да 
ја утврди: дејноста на клиентот, седиштето на клиен-
тот, активностите на клиентот, изворот на финансира-
ње и начинот на трошење на средствата. 

Исто така, доколку здружението подлежи на об-
врска за изработка на годишни сметки, банката треба 
да обезбеди годишни финансиски извештаи или докол-
ку е формирано заради остварување определен проект, 
треба да обезбеди податок за конкретниот проект и фа-
зата на неговото спроведување. 

 
Користење услуги од трети лица за спроведување на 

анализата на клиентот 
 
35. Во случаите кога банката ја доверува анализата 

на клиентот на трето лице, таа е должна од третото ли-
це да ја обезбеди содржината и структурата и анализа-
та на клиентот да бидат во согласност со барањата на 
Законот за СППФТ. 

Трети лица од став 1 од оваа точка можат да бидат: 
- финансиска институција во Република Македони-

ја којашто има дозвола за основање и работење издаде-
на од надлежниот орган и има воспоставено соодветни 
мерки за спречување ППФТ;  

- финансиска институција од земја членка на Ев-
ропската Унија којашто е основана и работи во соглас-
ност со прописите на Европската Унија;  

- финансиска институција од трети земји чиишто 
прописи предвидуваат најмалку исти барања за презе-
мање мерки за спречување ППФТ, како барањата ут-
врдени со Законот за СППФТ. 

Банката е должна да ги побара и да ги добие интер-
ните акти на третото лице за анализа на клиентите, чу-
вањето на податоците и интерните програми за спречу-
вање на ППФТ и врз нивна основа да утврди дали тре-
тото лице ги исполнува условите од Законот за СПП-
ФТ за спроведување на анализата на клиентот. 

При изборот на третото лице се зема предвид ризи-
кот на земјата (за офшор финансиски центри на ОЕЦД, 
ММФ и сл.). 

Третото лице не смее да биде банка школка (англ. 
„shell bank“) или друга слична финансиска институција 
којашто не извршува или не смее да извршува дејност 
во земјата во која е регистрирана. 

Банката не смее да ја прифати анализата на клиен-
тот спроведена од страна на трети лица во следниве 
случаи: 

- анализата на клиентот е спроведена од страна на 
субјект којшто не ги исполнува условите да биде трето 
лице согласно со одредбите од Законот за СППФТ; 

- банката не ги примила потребните информации и 
документи на третото лице коешто ја спровело анали-
зата; 

- банката се сомнева во веродостојноста на спрове-
дената анализа на третото лице. 
 
Воведување нови производи и/или нови технологии 

и технологии во развој 
 
36. Банката треба да го идентификува и да го оцени 

ризикот од ППФТ што може да произлезе од воведува-
њето нови и современи канали на дистрибуција (мо-
билно или интернет-банкарство) на постојните произ-
води и услуги, како и при воведувањето нови произво-
ди или нови деловни практики или развој на нови тех-
нологии (како на пример: користење припејд-картички, 
платежни услуги преку мобилни телекомуникациски 
апарати, платежни услуги преку интернет и слично). 

37. При идентификацијата на ризикот од точката 36 
од оваа одлука, банката треба да ги има предвид нај-
малку следниве елементи: 

- дали услугата или производот се врши без физич-
ко присуство на клиентот; 

- кои се методите на финансирање (на пример: како 
се полнат припејд-картичките или сметката што се ко-
ристи за платежни услуги преку интернет). 

38. Банката треба да го оцени ризикот од ППФТ од 
точката 36 од оваа одлука пред воведувањето на нови-
от производ или новата технологија и да преземе мерки 
за намалување на идентификуваниот ризик. 

Мерките за намалување на идентификуваниот ри-
зик најмалку треба да опфаќаат одредување и вос-
поставување лимити за плаќањата коишто корисниците 
ги вршат преку современите канали (на пример: макси-
мален износ на секое плаќање преку современите ка-
нали, вкупен износ на плаќањата во тек на одреден вре-
менски интервал итн.). 

 
Брз трансфер на пари и менувачки работи 

 
39. Во случај на повремени трансакции врз основа 

на брз трансфер на пари или менувачки работи, банка-
та треба да ги има предвид најмалку следниве фактори 
коишто влијаат врз нивото на ризик на клиентите кои 
ги вршат овие активности, и тоа: 

- земјата на клиентот; 
- типот на клиентот (дали е носител на јавна фун-

кција); 
- големината на трансакцијата (дали таа е под одре-

ден праг за пријавување до Управата или прагот за еви-
дентирање во нумерираниот регистар, на пример под 
1000 евра во денарска противвредност, односно под 
500 евра во денарска противвредност); 

- земјата кон која е насочен одливот на паричните 
средства или земјата од која доаѓа приливот на парич-
ните средства; 

- типот на трансакцијата (дали станува збор за пов-
ремена трансакција или истиот клиент во текот на по-
долг временски период извршува трансакции при што 
доаѓа до воспоставување деловен однос) и сл. 

40. Анализата на клиентот кој користи услуги на 
брз трансфер на пари или врши менувачки работи мо-
же да биде целосна (во случај на регистрација на кли-
ентот во системот) или делумна (во случај на извршу-
вање повремени трансакции). 

41. Целосната анализа на клиентот се состои од 
идентификација и верификација на идентитетот на кли-
ентот, идентификација и верификација на идентитетот 
на ополномоштувачот на клиентот, утврдување на цел-
та и намерата на деловниот однос и постојано следење 
на деловниот однос. 
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42. Делумната анализа на клиентот се состои од 
идентификација и верификација на идентитетот на кли-
ентот и утврдување на земјата на клиентот. Во случаи-
те кога се работи за вршење услуги брз трансфер на 
пари, делумната анализа на клиентот опфаќа и следење 
на трансакциите од аспект на земјата кон која е насо-
чен одливот на паричните средства или земјата од која 
доаѓа приливот на паричните средства. 

 
VI. СИСТЕМ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 
43. Извештаите за ризикот од ППФТ треба најмалку 

да содржат информации за: 
- извршената контрола од страна на овластеното ли-

це / Одделот за спречување ППФТ во другите органи-
зациски делови на банката; 

- редовните активности за спречување на ППФТ; 
- извршените обуки од страна на овластеното лице, 

како и неговото присуство на семинари и обуки;  
- воспоставените деловни односи со кореспонден-

тските банки; 
- воспоставените деловни односи со клиентите кои 

не се физички присутни во моментот на склучувањето 
или извршувањето на деловниот однос; 

- клиентите кај кои деловниот однос се одвива пре-
ку користење нови технологии и технологии во развој; 

- воспоставувањето или продолжувањето на делов-
ните односи со носители на јавна функција;  

- останатите клиенти коишто биле предмет на заси-
лена анализа во извештајниот период; 

- број на пријавените сомнителни трансакции или 
активностите на клиентите до Управата, како и оние за 
кои е одлучено да не се пријавуваат. 

Банката е должна во интерните акти да ги пропише 
видот на информациите и фреквенцијата на нивното 
доставување до органите на банката. 

 
VII. СИСТЕМ НА ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА 

 
44. Банката е должна да има соодветни постапки на 

внатрешна контрола коишто ќе овозможат вклученост 
на процесот на управување со ризикот од ППФТ во 
севкупниот процес на управување со сите ризици.  

45. Внатрешната контрола на управувањето со ри-
зикот од ППФТ е составен дел на целокупниот систем 
на внатрешна контрола, воспоставен на ниво на целата 
банка. 

За потребите на системот на внатрешна контрола во 
делот на управувањето со ризикот од ППФТ, банката е 
должна да воспостави: 

- усогласеност на работењето со прописите и бара-
ње од вработените да исполнуваат високи професио-
нални стандарди; 

- постапки и правила за следење на процесот на уп-
равување со ризикот од ППФТ; 

- постојана обука на вработените; 
- внатрешна ревизија која ќе го тестира функциони-

рањето на системот. 
46. Службата за внатрешна ревизија на банката тре-

ба да врши оценка на ефикасното спроведување на 
мерките и дејствијата за спречување на ППФТ. 

Банката е должна да обезбеди соодветна екипира-
ност на Службата за внатрешна ревизија со лица коиш-
то имаат соодветни познавања за спречувањето на ПП-
ФТ и да овозможи нивна обука за сите новини поврза-
ни со меѓународните стандарди и националните пропи-
си за спречување на ППФТ. 

   
VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
47. Со почетокот на примената на оваа одлука прес-

танува да се применува Одлуката за начинот и поста-
пката за воспоставување и примена на програмата во 

банка за спречување перење пари и финансирање на 
тероризмот („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 103/10 и 60/11).  

48. Оваа одлука стапува во сила во рок од осум де-
на од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 
2019 година. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О бр.02-15/VIII-2/2018 на Народната банка на 
26 април 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 
Индикатори за утврдување на ниво на ризик 
 
1. При утврдување на ризикот од ППФТ за клиент, 

банката го има предвид најмалку следниве карактерис-
тики на клиентот или неговиот вистински сопственик 
или на активностите што ги вршат: 

а) Клиентот воспоставува деловен однос или врши 
трансакција под невообичаени околности: 

- голема или неочекувана географска оддалеченост 
помеѓу локацијата на клиентот и организациските еди-
ници на банката каде што клиентот отвора сметка, вос-
поставува деловен однос или врши трансакција, 

- чести и неочекувани преноси, без јасна економска 
оправданост на средства од сметки од една банка на 
сметки во друга банка, особено ако банките се наоѓаат 
на различни географски локации, освен ако се работи 
за мултинационални компании или меѓународни орга-
низации; 

- клиент кај кој, поради формата на клиентот (АД, 
ДОО; ДООЕЛ) или сопственичката структура на прав-
ното лице (сложена сопственичка структура или чести 
промени во сопственичката структура), тешко е да се 
утврди идентитетот на неговиот вистински сопственик 
(како на пример: невладини организации и фондации, 
трустови, приватни инвестициски фондови, офшор 
правни лица со сложена сопственичка структура). 

б) Клиентот врши дејност за која е карактеристичен 
голем промет и уплата на готовина, како што се ресто-
рани, бензински пумпи, менувачници, казина, спортски 
обложувалници и слично. 

в) Клиентот врши трговија на стоки и услуги со го-
лема вредност (метали, скапоцени камења, автомо-
били, уметнички дела, нафта итн.). 

г) Клиентот е правно лице со несразмерно мал број 
вработени лица во однос на обемот на работа и дејнос-
та којашто ја врши. 

2. При утврдувањето на ризикот од ППФТ за тран-
сакција, банката треба да посвети внимание особено на 
следниве трансакции: 

- трансакции коишто значително отстапуваат од 
стандардното однесување на клиентот; 

- трансакции коишто немаат економска оправда-
ност (пр. купување хартии од вредност со ставање го-
товина на сметка, а по краток период продажба на хар-
тиите од вредност по многу пониска цена; неочекувана 
отплата на кредитот пред рокот или во краток период 
од денот на одобрување на средствата и слично); 

- трансакции коишто се спроведуваат на начин со 
кој се избегнуваат стандардните или вообичаени мето-
ди на контрола (пример: трансакции во износ понизок 
од износот којшто е пропишан како лимит за кој банка-
та доставува извештаи до Управата); 

- сложени трансакции коишто вклучуваат повеќе 
учесници без јасна економска оправданост, повеќе ме-
ѓусебно поврзани трансакции коишто се вршат во кра-
ток период и слично; 
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- трансакции кај кои клиентот очигледно ја прикри-
ва правната основа или причината за спроведување на 
трансакцијата; 

- плаќање услуги за советување, управување или 
реклама, како и други услуги за кои секогаш не постои 
пазарно определена вредност или цена. 

3. При утврдување на ризикот од ППФТ за произ-
вод, банката треба да ги има предвид најмалку следни-
ве видови производи: 

- кредитен однос покриен со готовина; 
- работење со сефови; 
- нови производи и услуги на финансискиот пазар; 
- давање услуги на приватно банкарство и управу-

вање со средства на клиенти; 
- електронско банкарство; 
- кореспондентско банкарство. 
4. При утврдување на ризикот од ППФТ за земја, 

банката ги има предвид најмалку следниве критериуми: 
- земји под меѓународни санкции/рестриктивни 

мерки, ембарго или други слични мерки на Организа-
цијата на Обединетите нации, Советот на Европа, Ор-
ганизација за економска соработка и развој (ОЕЦД) 
или други меѓународни организации; 

- земји коишто се посочени дека немаат соодветна 
регулатива за спречување на ППФТ од страна на ФАТФ, 
Советот на Европа или други слични организации; 

- офшор финансиски центри; 
- земји коишто од соодветни меѓународни организа-

ции и институции се посочени дека финансираат или 
поддржуваат терористички активности или во кои де-
луваат терористички организации; 

- земји коишто соодветните меѓународни организа-
ции и институции (пример: Светска банка, ММФ) ги 
посочуваат како земји во кои има значително ниво на 
корупција или други криминални активности; 

- некооперативни земји или територии според пода-
тоците на ФАТФ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1446. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 

50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 

11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 

за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 

2018 година, во однос на месец февруари 2018 година, 

изнесува 100. 

2. Исплатата на платите за месец март 2018 година, 

во однос на месец февруари 2018 година, работодава-

чите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија, ја вршат на нивото на 

правото утврдено за претходниот месец. 

 

 Министер 

 за труд и социјална политика, 

 Мила Царовска, с.р. 
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