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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2639.

Врз основа на член 8 став (3), а во врска со член 8 
став (2) точка а) од Законот за контрола на државната 
помош („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.145/10), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.7.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 

НА РЕГИОНАЛНА ПОМОШ (*)

Член 1
Предмет

Со оваа уредба се уредуваат условите и постапката 
за доделување на регионална помош.

Член 2
Примена

Регионална помош може да се додели за продуктив-
ни почетни инвестиции (во натамошниот текст: регио-
нална инвестициска помош) или за отварање на работ-
ни места поврзани со инвестициите. 

Член 3
Дефиниции

Одделни поими во оваа уредба го имаат следново 
значење:

(1) „продуктивни почетни инвестиции“ е инвестира-
ње во материјални и/или нематеријални средства повр-
зано со основање на ново претпријатие, проширување 
на постојното претпријатие, диверзификација на произ-
водството на претпријатието со воспоставување на но-
ви, дополнителни производи или суштинска промена 
во целокупниот процес на производство на постојното 
претпријатие или стекнување на основни средства ди-
ректно од претпријатието кое е затворено или би се за-
творило ако не било купено, под услов средствата да се 
купени од страна на независен инвеститор.

Стр.

() Со оваа Уредба се врши се врши усогласување со Регулативата 
ЕЗ) бр. 800/2008 на Советот од 6 август 2008, со која одредени ка-
тегории помош се прогласуваат за компатибилни со заедничкиот 
пазар при примена на членовите 87 и 88 од Договорот (општа 
регулатива за групно изземање) ОJ L 214, 09.08.2008, стр.3-47

Стр.
2652. Решение од Комисијата за хартии 

од вредност на Република Македо-
нија ........................................................ 11
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нување на Правилата за снабдува-
ње со топлинска енергија .................... 12
Огласен дел....................................... 1-84

Самото стекнување на акции во претпријатието не 
претставува продуктивна почетна инвестиција.

(2) „материјални средства“ се средства во врска со 
земјиште, згради/простории, опрема и машини; 

(3) „нематеријални средства“ се средства кои произ-
легуваат од трансфер на технологија преку стекнување 
на патентни права, лиценци, know-how или непатенти-
рано техничко знаење; 

(4) „Интензитет на помошта" е износ на  помошта 
изразен како процент од оправданите трошоци на инве-
стицијата;

(5) „новоосновани мали претпријатија“ –се мали 
претпријатија кои се новоосновани, а не биле затворе-
ни и повторно отворени со цел добивање помош за но-
воосновани претпријатија; 

 (6) „голем инвестициски проект“ e инвестиција во 
материјални средства со оправдани трошоци над 50 ми-
лиони евра, во денарска противвредност по среден 
курс на Народна Банка на Република Македонија на де-
нот на доделување на помошта;

(7) „број на вработени“ е бројот на годишни работ-
ни единици, односно бројот на лица вработени со пол-
но работно време во текот на една година, додека лица-
та вработени со скратено работно време и оние за сезон-
ска работа претставуваат делови од годишни работни 
единици;

(8) „работно место директно поврзано со инвестици-
јата“ е вработување во врска со активноста на која се 
однесува инвестицијата, вклучувајќи вработување соз-
дадено како резултат на зголемување на процентот на 
користење на капацитетот создаден со инвестицијата;

(9)„трошок за плата“ е  вкупната сума која корисни-
кот на помош треба да ја плати за работните места  ди-
ректно создадени со инвестицискиот проект, која се со-
стои од бруто плата. 

(10) „Давател на државна помош“, се Владата на Ре-
публика Македонија, органите на државната управа, 
единиците на локалната самоуправа, како и секој друг 
орган или правно лице кои доделуваат или планираат 
да доделат државна помош.
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(11) „бруто грант еквивалент“- е дисконтирана вред-
ност на помошта изразена како процент од дисконтира-
ната вредност на оправданите трошоци. 

(12) „референтна каматна стапка„ е стапка која се 
определува во согласност со методологијата за опреде-
лување на референтни и дисконтни стапки дадена во 
Соопштението на Европската комисија за ревизија на 
методологијата за определување на референтни и ди-
сконтни стапки бр. 2008/C 14/02 објавено во Службени-
от весник на Европската комисија бр. 14/6 од 
19.01.2008 година.

(13) „мало претпријатие„ е претпријатие кое има по-
малку од 50 вработени и кое има годишен приход 
и/или вкупен биланс на состојба кој не надминува 10 
милиони евра во денарска противвредност.

(14) „средно претпријатие„ е претпријатие кое има 
помалку од 250 вработени и кое има годишен приход 
кој не надминува 50 милиони евра во денарска против-
вредност и/или вкупен биланс на состојба кој не надми-
нува 43 милиони евра во денарска противвредност.

Член 4
Интензитет на помош

(1) Заради пресметување на интензитетот на помо-
шта, сите износи на помошта може да се изразени во 
бруто грант еквивалент на помошта. 

(2) Кај индивидуална помош износот на помошта се 
пресметува во моментот на поднесувањето на известу-
вањето.Во случај на индивидуална помош и шема на 
помош, оправданите инвестициски трошоци може да се  
дисконтираат до нивната вредност во моментот на доде-
лувањето на помошта

(3) Кога помошта е доделена во облик различен од 
грант во готовина, износот на помошта може да се опре-
дели како бруто грант еквивалент на помошта. 

(4) Помошта која се исплаќа на рати може да се ди-
сконтира до вредноста што ја има во моментот на нејзи-
ното доделување. Каматната стапка што се користи за 
пресметување на дисконтирањето е референтната ка-
матна стапка важечка во времето на доделување на по-
мошта. 

(5)  Кога помошта е доделена во облик на изземање, 
намалување или одлагање на плаќањето на јавни давач-
ки, при што истата не може да надмине  одреден интен-
зитет на помошта, може да се изврши дисконтирање на 
одделните транши  на помош врз основа на референтни-
те каматни стапки важечки во времето кога одделните 
даночни олеснувања се ефектуираат.

(6) За одредување на интензитетот на помошта, це-
лата територија на Република Македонија претставува 
една статистичка територијална единица по номенкла-
турата NUTS 2, согласно Номенклатурата на Државни-
от завод за статистика на Република Македонија,  која 
одговара на класификацијата NUTS 2 на Европската 
Унија.

(7) При определување на интензитетот на помошта, 
оправданите трошоци треба да се засноваат на писмени 
докази.

Член 5
Максимален интензитет на помош

(1) Максималниот интензитет на регионалната инве-
стициска помош изнесува 50% од оправданите трошо-
ци.

(2) Максималниот интензитет на регионалната инве-
стициска помош доделена на мали и средни претприја-
тија, со исклучок на претпријатијата кои вршат дејност 
во транспортниот сектор, се зголемува за 20 процентни 
поени во однос на максималниот интензитет од став (1) 
на овој член кај помошта доделена на мали претприја-
тија и за 10 процентни поени во однос на максимални-
от интензитет од став (1) на овој член кај помошта доде-
лена на средни претпријатија.

(3) Максималниот интензитет на помош се примену-
ва или како пресметка во однос на трошоците што про-
излегуваат од материјалните и нематеријалните средс-
тва кај продуктивната почетна инвестиција или од пред-
видените трошоци за плати за работните места директ-
но создадени од продуктивната почетна инвестиција за 
период од две години или како комбинација од двете, 
во кој случај помошта не смее да го надмине најповол-
ниот износ кој произлегува од примената на едната или 
другата пресметка.

(4) Во случај кога помошта се пресметува врз осно-
ва на трошоците што произлегуваат од материјалните и 
нематеријалните средства кај продуктивната почетна 
инвестиција, корисникот треба да обезбеди финанси-
ски придонес од најмалку 25% од оправданите трошо-
ци преку сопствени средства или преку надворешно фи-
нансирање, во форма која не претставува државна по-
мош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контро-
ла на државната помош.

(5) Ако максималниот интензитет на помош зголе-
мен во согласност со став (2) од овој член за мали и 
средни претпријатија, надминува 75% од оправданите 
трошоци на инвестицијата за материјални и нематери-
јални средства, финансискиот придонес на корисникот 
се намалува соодветно. 

Член 6
Услови за доделување на помош

(1) Регионалната инвестициска помош се доделува 
под услов инвестицијата да се одржува за период од нај-
малку пет години по целосна реализација на инвестици-
јата.
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(2)  Доколку помошта се пресметува врз основа на 
трошоците за плати, работното место мора да биде по-
полнето во рок од  три години од целосна реализација 
на инвестицијата.Секое од работните места создадено 
преку инвестиции пресметани врз основа на трошоци 
за плати треба да се одржува за период од најмалку пет 
години од денот кога истото било пополнето за првпат. 
Во случај на мали и средни претпријатија, периодот од 
пет години за одржување на инвестицијата и за одржу-
вање на работните места  се намалува на период од нај-
малку три години. 

(3) Доделувањето на помош за новоосновани  мали 
претпријатија, во вкупна висина до два милиони евра 
во денарска противвредност по претпријатие, било да е 
доделена врз основа на шема на помош или како инди-
видуална помош е дозволено доколку се исполнети 
следните услови:

- корисникот да е мало претпријатие;
- годишниот износ на помош доделен за новооснова-

ни мали претпријатија да не надминува 33% од износот 
на помош по претпријатие наведен во воведната рече-
ница на овој став и

- интензитетот на помошта да не надминува 35% од 
оправданите трошоци направени во првите три години 
по основањето на претпријатието и 25% во следните 
две последователни години кога помошта се доделува. 

(4) Оправдани трошоци од став (3) алинеја 3 на овој 
член се правните, советодавните, консултантските и ад-
министративните трошоци директно поврзани со созда-
вање на претпријатието, како и следниве трошоци, са-
мо доколку истите се направени во првите пет години 
од создавањето на претпријатието:

- камати на надворешно финансирање и дивиденда 
на сопствен капитал која не ја надминува референтна 
стапка;

- трошоци за изнајмување на производствени капа-
цитети и опрема;

- трошоци за енергија, вода, греење, даноци (освен 
ДДВ и корпоративните даноци на деловните приходи) 
и административни такси и 

- амортизација, трошоци за земање под лизинг на ка-
пацитети/опрема за производство, како и трошоци за 
плати, под услов засегнатитите инвестиции или засегна-
тите мерки за создавање и пополнување на работни ме-
ста да не добиваат други облици на помош. 

Член 7
Оправдани инвестициски трошоци

(1) Трошоците во врска со земјиште, згради/просто-
рии, опрема и машини се оправдани материјални тро-
шоци за продуктивна почетна инвестиција;  

(2) Замената на постројки или опремa кои се заста-
рени поради брзиот развој на технологијата се земаат 
во предвид, доколку економската активност да се одр-
жува за периодот од член 6 став (1) од оваа уредба.

(3) За мали и средни претпријатија, трошоците за 
подготвителни студии и консултантските трошоци по-
врзани со инвестицијата, исто така, може да се земат во 
предвид при што интензитетот на помош може да из-
несѕва до 50% од реално направените трошоци. 

(4) Оправданите нематеријални средства треба да 
ги исполнат следниве услови:

- да се користат исклучиво во претпријатието корис-
ник на регионална помош,

- да се сметаат како средства што се амортизираат,
- да се купени од трети страни под пазарни услови,
- да бидат вклучени во активата на фирмата и да 

останат во истата која е корисник на регионална по-
мош најмалку пет години (три години за мали и средни 
претпријатија). 

(5) Во случај на набавка на основни средства за по-
требите  на претпријатието корисник, се земаат пред-
вид само трошоците за средствата. Ако набавката на ос-
новни средства од  претпријатието е придружено со 
други инвестиции, трошоците за овие инвестиции се до-
даваат на трошоците за набавката на средствата.

(6) Трошоците поврзани со набавување на средства 
земени под наем, освен земјиште и згради, се оправда-
ни само ако наемот е во форма на финансиски лизинг и 
содржи обврска за купување средства при истекување-
то на рокот на лизингот. За изнајмување на земјиште и 
згради, наемот треба да продолжува за период од нај-
малку пет години по предвидениот датум за завршува-
ње на инвестицијата или за период од најмалку три го-
дини по предвидениот датум за завршување на инвести-
цијата во случај на мали и средни претпријатија.

(7) Во случај на преземање на претпријатија, за кои 
претходно била доделена помош, средствата кои се на-
бавени при пресметката на оправданите инвестициски 
трошоци се одземаат. 

(8) За мали и средни претпријатија, сите трошоци за 
инвестиции во нематеријални средства може да се зе-
мат предвид при определувањето на интензитетот на 
помошта. За големите претпријатија, таквите трошоци 
се оправдани само во висина до 50% од вкупните оправ-
дани трошоци за инвестиции.

Член 8
Оправдани трошоци за плати

(1) Во случаите каде што помошта се пресметува 
врз основа на трошоците за плати, за оправдани трошо-
ци се смета износот на трошоците за плата на вработе-
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ното лице (очекуваните трошоци за бруто плата.), прес-
метан за период од две години и помножен со бројот на 
создадени работни места. 

(2) Кај трошоците за плата треба да бидат исполне-
ти следните услови:

- создавањето на работни места да биде резултат на 
почетниот инвестициски проект;

- работните места да бидат пополнети во рок од три 
години од целосната реализација на инвестицијата и 

- инвестицискиот проект да доведе до нето зголемува-
ње на бројот на вработени во тековната година во спо-
редба со просекот во текот на претходните 12 месеци. 

Член 9
Голем инвестициски проект

(1) За регионалната инвестициска помош, каде што 
вкупните оправдани трошоци за почетниот инвестици-
ски проект се над 50 милиони евра во денарска против-
вредност (голем инвестициски проект) се доставува по-
себно известување до Комисијата за заштита на конку-
ренцијата. Голем инвестициски проект се смета за 
единствен инвестициски проект кога почетната инве-
стиција е реализирана во период од три години и тоа од 
страна на едно или повеќе претпријатија и се состои од 
основни средства комбинирани на економски неделив 
начин. 

(2) Интензитетот на помошта за инвестициските 
проекти може да изнесува:

- до 100% од максималниот интензитет на регионал-
на помош - за делот на оправданите трошоци во висина 
до 50 милиони евра во денарска противвредност;

- до 50% од максималниот интензитет на регионал-
на помош – за делот на оправданите трошоци во виси-
на од 50 до 100 милиони евра во денарска противвред-
ност и

- до 34% од  од максималниот интензитет на регио-
нална помош - за делот на оправдани трошоци кои над-
минуваат 100 милиони евра во денарска противред-
ност.

(3) За да се избегне намерна поделба на големите 
инвестициски проекти на подпроекти, секој голем инве-
стициски проект направен за период од три години од 
страна на истото/ите претпријатие/ја кој се состои од 
основни средства комбинирани на економски неделив 
начин се смета за една инвестиција. 

Член 10
Правила за кумулација на помошта

(1) Максималниот интензитет на помош утврден во 
член 5 од оваа уредба, се применува на вкупната по-
мош:

- кога помошта е доделена истовремено според не-
колку шеми или во комбинација со државна помош ко-
ја не е доделена врз основа на шема за помош и 

- кога помошта е финансирана целосно од даватели-
те на државна помош, или делумно е финансирана од 
Европската унија или меѓународни некомерцијални фи-
нансиски институции. 

(2) Помошта пресметана врз основа на трошоците 
што произлегуваат од материјалните и нематеријални-
те средства кај продуктивната почетна инвестиција мо-
же да се одобри заедно со помошта пресметана врз ос-
нова на трошоците за плати, под услов заедничкиот ин-
тензитет на таквата помош да не го надминува макси-
малниот интензитет утврден во член 5 од оваа уредба. 

(3) Регионална инвестициска помош  може да се ку-
мулира со помошта од мало значење (де минимис по-
мош) во однос на истите оправдани трошоци, доколку 
таквата кумулација не  резултира со надминување на 
максималниот интензитет на помош утврден во член 5 
од оваа уредба. 

Член 11
Известување

За секоја регионална помош (индивидуална помош 
и шеми за помош) се поднесува известување до  Коми-
сијата за заштита на конкуренцијата на образец даден 
во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 12
Престанок на важење

(1) Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 
престанува да важи Уредбата за утврдување на услови-
те и постапката за доделување на регионална помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.81/03 
и 118/09).

Член 13
Завршна одредба

(2) Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41-4272/1 Заменик на претседателoт
16 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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Врз основа на член 58, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

- ОПРЕМА

Член 1
Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари-опрема, сопственост на Република Македонија - Мини-

стерство за труд и социјална политика и тоа:

2640.
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Член 2
Продажбата на опремата од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање.
Постапката за продажба на опремата од член 1 на  оваа одлука ќе ја спроведе Комисијата за располагање 

со недвижни и движни ствари при Министерството за труд и социјална политика. 

Член 3
Средствата добиени од продажбата на опремата од член 1 од оваа одлука ќе се уплатат на сметка на Буџе-

тот на Република Македонија.

Член 4
Договорот за продажба на опремата од член 1 на оваа одлука со најповолниот наддавач ќе го склучи мини-

стерот за труд и социјална политика.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

       Бр.41-4967/1                                                     Заменик на претседателoт
 30 јули 2013 година                                                     на Владата на Република
          Скопје                                                         Македонија,

                                                         м-р Владимир Пешевски, с.р.
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2641.
Врз основа на член 36 став 3 од 3аконот за Влада на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 34/2006, 
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН ЕКОНОМСКИ 
ТИМ ЗА КООРДИНАЦИЈА, СЛЕДЕЊЕ  И ИМП-

ЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА НА 
ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 2020

Член 1
Со оваа одлука се формира Национален економски 

тим за координација, следење и имплементација на 
Стратегијата на Југоисточна Европа 2020  (во натамош-
ниот текст: Економски тим). 

Член 2
Со Економскиот тим раководи државниот секретар 

од Министерството за економија, како претседател. 
Членови на Економскиот тим  се: 
- државен секретар од Секретаријатот за европски 

прашања,
- државен секретар од Министерството за финан-

сии,
- државен секретар од Министерството за надвореш-

ни работи, 
- државен секретар од Министерството за култура,
- државен секретар од Министерството за транс-

порт и врски,
- државен секретар од Министерството за труд и со-

цијална политика,
- државен секретар од Министерството за здрав-

ство,
- државен секретар од Министерството за правда,
- државен секретар од Министерството за образова-

ние и наука,
- државен секретар од Министерството за внатреш-

ни работи,
- државен секретар од Министерството за животна 

средина и просторно планирање,
- државен секретар од Министерството за земјоделс-

тво, шумарство и водостопанство,
- државен секретар од Министерството за информа-

тичко општество и администрација,
- државен секретар од Министерството за локална 

самоуправа,
- раководител на Сектор за економски прашања, 

структурни реформи и инвестиции  од Кабинетот на за-
меникот на претседателот на Владата, 

  задолжен за економски прашања и за координаци-
ја со економските ресори,

- вицегувернер на Народната банка на Република 
Македонија задолжен за истражување и статистика,

- директор  на Државниот  завод за статистика,
- директор на Централниот  регистар на Република 

Македонија, 
- директор на Царинската управа, 

- директор на Агенцијата за странски инвестиции и 
промоција на извозот на Република Македонија,

-  директор на Агенцијата за вработување на Репуб-
лика Македонија и 

- претседател на Регулаторната комисија за енерге-
тика.

По потреба на состаноците на Економскиот тим мо-
жат да бидат повикувани и други компетентни и струч-
ни лица по одделни прашања.

Член 3
Делокруг на работа на Економскиот тим е:
- да ги координира и синхронизира активностите во 

процесот на имплементација на Стратегијата на Југои-
сточна Европа 2020 на национално ниво, како резултат 
на залагањата на регионот за поголема усогласеност на 
реформите, волјата за регионална соработка и интере-
сот со заеднички напори да ја креираат својата иднина, 
посебно од аспект на приоритетноста за членството и 
соработката со Европската унија;

- да ја следи и дава оперативни насоки за успешна 
имплементација на Стратегијата на Југоисточна Евро-
па 2020 на национално ниво;

- да ја следи  имплементацијата на Стратегијата на 
Југоисточна Европа 2020 на регионално ниво;

- да ги следи сите други прашања поврзани со про-
цесот на имплементација и мониторинг  на  Стратегија-
та на Југоисточна Европа 2020.

По потреба Економскиот тим може да формира по-
себни работни групи за одделни области.

Член 4
За својата работа, Економскиот тим ја информира 

Владата на Република Македонија еднаш годишно, а 
по нејзино барање и почесто.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Бр.41-5018/1 Заменик на претседателoт
30 јули 2013 година на Владата на Република

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

_________
2642.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана  на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИ-

СТЕЊЕ НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за пре-

несување на правото на користење на патничко мотор-
но возило бр.23-2797/1 од 9.6.2003 година, („Службен 
весник на Република Македонија“ број 39/2003).
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр.41-5025/1 Заменик на претседателoт
30 јули 2013 година на Владата на Република

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

_________
2643.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА СЕРВИС ЗА ВОЗИЛА СО ПРАТЕЧКИ СОДР-
ЖИНИ КО СТОЈАКОВО ОПШТИНА БОГДАНЦИ

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
сервис за возила со пратечки содржини КО Стојаково, 
општина Богданци.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

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

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

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

Бр.41-5067/1 Заменик на претседателoт
30 јули 2013 година на Владата на Република

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

_________

2644.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.7.2013  година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ СТВАРИ НА  ЗДРУЖЕ-
НИЕ НА ГРАЃАНИ „БИГОРСКИ МАНАСТИР-ПА-
ТОТ НА ЦРЕШОВОТО  ТОПЧЕ“ - ГОСТИВАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

- шатор М-70 од три  члена                       1 парче,
- вреќа за спиење                                      13 парчиња,
- ќебе војничко                                          13 парчиња,
- подметка војничка                                  13 парчиња,
- колан со прерамки од кожа                 13 парчиња и
- прибор за јадење М-69                         13 комплети. 

Член 2
 Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на  Здружението 
на граѓани „Бигорски манастир-патот на црешовото   
топче “ – Гостивар.

Член 3
Министерот за одбрана склучува договор со претсе-

дателот на Здружението на граѓани „Бигорски манастир-
патот на црешовото топче “ – Гостивар, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

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

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

     
Бр.41-5175/1 Заменик на претседателoт

30 јули 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

2645.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И 
УСЛУЖЕН ЦЕНТАР ВО КО БРЊАРЦИ, ОПШТИНА 

ГАЗИ БАБА

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

мена на земјоделско во  градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на бензинска пумпна станица и услужен цен-
тар во КО Брњарци, општина Гази Баба.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со површина од 3051м2, ги има 
следните катастарски индикации:

                                                                         
Член 3

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

Бр.41-5287/1 Заменик на претседателoт
30 јули 2013 година на Владата на Република

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

_________
2646.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 
44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 30 јули 
2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО

1. Паско Кузман се разрешува од должноста дире-
ктор на Управата за заштита на културното наследство, 
орган во состав на Министерството за култура, поради 
исполнување на условите за старосна пензија.

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

Бр.23-5590/1 Претседател на Владата
30 јули 2013 година на Република Македонија,

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

2647.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 
44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Ре-
публика Mакедонија,  на седницата одржана на 30 јули 
2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1. За директор на Управата за заштита на културно-
то наследство, орган во состав на Министерството за 
култура, се именува д-р Виктор Лилчиќ.

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

Бр.23-5591/1 Претседател на Владата
30 јули 2013 година на Република Македонија,

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

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2648.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност (ЉСлужбен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 23.7.2013 
година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 

ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото Агроплод АД Ресен, кое е примено на 
котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување. 

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

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

Бр. УП 1 07 - 122 Комисија за хартии од вредност
23 јули 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________

2649.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност (ЉСлужбен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 23.7.2013 
година донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 

ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото Силекс АД Кратово, кое е примено на 
котација на официјалниот пазар на Берзата, СЕ БРИ-
ШЕ од Регистарот на акционерски друштва со посебни 
обврски за известување. 

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

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

Бр. УП 1 07 - 123 Комисија за хартии од вредност
23 јули 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________

2650.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност (ЉСлужбен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 23.7.2013 
година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 

ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото АрцелорМиттал ЦРМ АД Скопје, кое 
е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување. 

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

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

Бр. УП 1 07 - 124 Комисија за хартии од вредност
23 јули 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________

2651.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност (ЉСлужбен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-a од Правилникот за начин и време 

на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на податоци-
те и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 31/2011 и 
76/2013), Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на ден 23.7.2013 
година донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 

ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 
СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото АрцелорМиттал ХРМ АД Скопје, кое 
е примено на котација на официјалниот пазар на 
Берзата, СЕ БРИШЕ од Регистарот на акционерски 
друштва со посебни обврски за известување. 

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

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

Бр. УП 1 07 - 125 Комисија за хартии од вредност
23 јули 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

_________

2652.
Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-

кедонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за ин-
вестициони фондови („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови КД Фондови АД Скопје од 
11.7.2013 година, на седницата одржана на 23.7.2013 го-
дина, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се дава согласност на измените и дополнувањата 
на Статутот на Друштвото за управување со инвести-
циски фондови КД Фондови АД Скопје, односно на 
пречистениот текст на Статутот од 2.7.2013 година.

2. Измените и дополнувањата од точка 1 на ова ре-
шение се вршат врз основа на Одлука бр. 03-107/07 од 
30.4.2013 година, за зголемување на основната главни-
на со влогови, со издавање на нови акции од четврта 
емисија по пат на приватна понуда, донесена од страна 
на Собранието на акционери на Друштвото за управува-
ње со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје 
на ден 30.4.2013 година. 

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

Бр. УП1 08 - 128 Комисија за хартии од вредност
23 јули 2013 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.



 Стр. 12 - Бр. 109                                                                                         5 август 2013

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2653.

Регулаторната комисија за енергетика  на Република Македонија врз основа на член 28 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) на седницата одржана  на  1.8. 
2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ

СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 1
Во Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/13) 

членот 13 се брише, а членовите  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 
и 68 стануваат членови 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 и 67.

Член 2
Членот 53 став 1 ќе гласи:
„(1) Во колективните објекти за домување каде распределбата на надоместокот се врши преку еден колекти-

вен мерен уред може да се врши поединечно исклучување на потрошувачите по нивно барање.“

Член 3

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
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