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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2026. 
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство 

и рурален развој („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.49/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИ-
РЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДС-
ТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИ-
НОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

1. Во Уредбата за поблиските критериуми за директни 
плаќања, корисниците на средствата, максималните износи 
и начинот на директните плаќања за 2012 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.22/12) во член 2 
став 2 во точката 4) алинеја 1 по зборот „домати“ се додава-
ат зборовите: „модар патлиџан“.  

Во точката 9) алинеја 2 по зборовите: „во прерабо-
тувачки капацитети за овошје во“ се додаваат зборови-
те: „период од 1 јануари 2012 година до 31 октомври“. 

2. Во член 4 став 1 во точката  1. зборовите: „до 20 
јуни 2012 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 
јули 2012 година“. 

Во точката 3 алинеја 2 зборовите: „до 15 јуни 2012 го-
дина“ се заменуват со зборовите: „до 31 јули 2012 година“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4742/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
2027. 

Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското земји-
ште  (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 16.6.2012 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА OДОБРУВАЊЕ ДРЖАВНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЗА ИЗГ-
РАДБА “БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УС-
ЛУЖНИ ЦЕНТРИ СО ПРИДРУЖНИ СОДРЖИНИ 
НА АВТОПАТОТ-СЕВЕРНА ОБИКОЛНИЦА“  

КО СКОПЈЕ, ОПШТИНА  ГАЗИ БАБА 
 

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

на  на земјоделско  во  градежно земјиште за одобрување 
Државна Урбанистичка планска документ ација, за из-
градба “Бензиска пумпна станица и услужни центри со 
придружни содржини на автопатот-Северна обиколница ” 
КO Скопје, општина Гази Баба. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена, е со следните катастарски индикации:  

 
 
 
 
 
 
 

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

нот на објавувањето  во  “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 41-1505/1                      Претседател на Владата 

16 јуни 2012 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2028. 

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 2 од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, во својство на Собрание на Друштвото, на  
седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕВИДИРАНИ 
ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА 
АД – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, 
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА  

ПЕРИОД ОД 1.1.2011 ДО 31.12.2011 ГОДИНА 
 

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и 
финансиските извештаи, ревидирани од овластен реви-
зор за периодот од 1.1.2011 до 31.12.2011 година на 
Акционерското друштво за приредување игри на среќа 
АД – Скопје, во државна сопственост, Државна лотари-
ја на Македонија, усвоени со Одлука бр.02-1781/13 од 
Управниот одбор на друштвото, на состанокот одржан 
на 10.5.2012 година. 

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

 
Бр. 41-3992/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2029. 

Врз основа на член 383, став 1, алинеја 2 од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, во својство на Собрание на Друштвото, на  
седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА 
АД – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, 
ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА  

ПЕРИОД ОД 1.1.2011 ДО 31.12.2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за работењето на Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа АД – Скопје, во државна сопстве-
ност, Државна лотарија на Македонија за период од 
1.1.2011 до 31.12.2011 година, усвоен со Одлука бр.02-
1781/16 од Управниот одбор на друштвото, на состано-
кот одржан на 10.5.2012 година. 

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

Бр. 41-3992/2                     Заменик на претседателот 
12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 

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

__________ 
2030. 

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 
и 24/11), Владата на Република Македонија, во својс-
тво на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана 
на 12.06.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА, 
ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ И ГО-
ДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД 
„МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА“ 
-  СКОПЈЕ ,  ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ ,   

ЗА  2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, 

Годишниот финансиски извештај и Годишниот изве-
штај за работењето на АД „Македонска информативна 
агенција“ - Скопје, во државна сопственост, за 2011 го-

дина, бр. 02/534, 02/536 од 4.04.2012 година и бр. 
02/849-2 од 21.05.2012 година, усвоени од Управниот 
одбор на Акционерското друштво, на седниците одр-
жани на 29.03 и 18.05.2012 година. 

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

 
Бр. 41-4267/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2031. 

Врз основа на член 54-a став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА 
БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА  

„СВ.ЕРАЗМО“ - ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за здравство му престанува користење на 
движната ствар: 

- патничко моторно возило Мерцедес С 250 TD го-
дина на производство 1996 година, број на шасија 
WDB2021881F546564, вредност во денари 180.000,00. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на ЈЗУ Специјална 
болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - 
Охрид. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и тра-
уматологија „Св.Еразмо“ - Охрид, со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4302/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2032. 

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за 
трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, 
во својство на Собрание на Акционерското друштво 
ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, на 
седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, НЕГОТИНО, ЗА 2011  

ГОДИНА  
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за 

работењето на АД ТЕЦ Неготино, во државна сопстве-
ност, Неготино, за 2011 година, бр.02-112/16 од 
28.2.2012 година, усвоена од Управниот одбор на АД 
ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино, на 
28.2.2012 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-4308/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2033. 

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седница, одржана на 12.06.2012 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ“ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движната ствар - патничко моторно возило: 

-пмв Шкода Пикап тип Фаворит (шасија број 
TMBDEAZOOP5022287). 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на ЈП за железничка 
инфраструктура „Македонски железници“ Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски склучува договор 
со директорот на „ЈП за железничка инфраструктура 
„Македонски железници“ Скопје со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4348/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2034. 

Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 12.6.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП „МАКЕДОНИЈА ПАТ“ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движните ствари - патнички моторни вози-
ла: 

- Цитроен тип 3.70(шасија број 233К9215139974, 
регистарски број шведски FNM 455) и  

- БМВ 525 (шасија број WBAHA91040BL29191, го-
дина на производство 1992). 

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

на трајно користење без надомест на ЈП „Македонија 
пат“. 

Член 3 
Министерот за транспорт и врски склучува договор 

со директорот на ЈП „Македонија пат“ со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
на оваа одлука. 
 

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

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

 
Бр. 41-4349/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2035. 

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за распо-
лагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седница, одржана на 12.06.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА ГРАД  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на дел од недвижна ствар - деловен објект - 
Барака бр.16 (поранешна 15), лоцирана во кругот на ад-
министрацијата на Град Скопје, бул. „Илинденска“, во 
градскиот парк на КП.бр. 5318 КО Центар 1, приземје, 
во површина од 266 м2, запишана во Имотен лист број 
55375 од 18.05.2012 година, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на времено користење на Град Скопје за период од 10 
(десет) години, без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
транспорт и врски и Град Скопје, во рок од 30 дена од 
денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4351/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2036. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 
Законот за градежно земјиште (,,Службен  весник на 
Република Македонија“ бр. 17/2011 и 53/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата  одржана на 
12.6.2012 година, донесе   
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  ЕМК  ДООЕЛ  МАЛИ   

ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје(ЕМБС:6311792), со седи-
ште во Скопје, бул.„Јане Сандански“ Бр.113/12, за гра-
дежното земјиште  во вкупна површина од 869 м2 еви-
дентирано во Имотен лист број 781 кое претставува: 

-КПбр.3498/7 КО Пехчево со површина од 323 м2  
-КПбр.1754/2 КО Пехчево со површина од 18 м2   
-КПбр.3498/8 КО Пехчево со површина од 1 м2  
-КПбр.4071/2 КО Пехчево со површина од 160 м2 
-КПбр.4025/2 КО Пехчево со површина од 220 м2 
-КПбр.3511/2 КО Пехчево со површина од 286 м2 
-КПбр.3962/2 КО Пехчево со површина од 151 м2 
-КПбр.1784/3 КО Пехчево со површина од 32 м2. 
 

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

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

 
Бр. 41-4352/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2037. 

Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 ) 
од Законот за градежно земјиште ("Службен  весник на 
Република Македонија" бр.17/11 и 53/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.6.2012 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОД-
БА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ  

ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје(ЕМБС:6311792), со седи-
ште во Скопје, бул.„Јане Сандански“ Бр.113/12, за гра-
дежното земјиште  во вкупна површина од 1325м2 еви-
дентирано во Имотен лист број 781 кое претставува: 

-КПбр.1754/2  КО Пехчево со површина од 329м2  
-КПбр.1754/3 КО Пехчево со површина од 446м2  
-КПбр.1754/4 КО Пехчево со површина од 550м2  

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

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

 
Бр. 41-4353/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2038. 

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од 
Законот за градежно земјиште ("Службен  весник на 
Република Македонија" бр.17/2011 и 53/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
12.6.2012 година,  донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИ-
ШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 
НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕ -
КТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА  ЕМК  ДООЕЛ  МАЛИ   

ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње договор за давање под долготраен закуп на градеж-
но земјиште сопственост на Република Македонија, со 
непосредна спогодба на правното лице Друштво за 
производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје (ЕМБС:6311792), со се-
диште во Скопје, бул.„Јане Сандански“ бр.113/12, за 
градежното земјиште  во вкупна површина од 833м2 
евидентирано во Имотен лист број 781 кое претставу-
ва: 

-КПбр.3489/2  КО Пехчево со површина од 263 м2  
-КПбр.4062/2 КО Пехчево со површина од 4 м2  
-КПбр.1754/2 КО Пехчево со површина од 166 м2  
-КПбр.4063/2 КО Пехчево со површина од 23 м2  
-КПбр.4025/2 КО Пехчево со површина од 377 м2. 
 

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

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

 
Бр. 41-4354/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2039. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005,150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија,на седницата одржана на 12.6.2012 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ  НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука, му престанува користе-
њето на движната ствар, со следните карактеристики: 

Вид: Патничко моторно возило 
Марка: ОПЕЛ 
Тип: ОМЕГА Д 
Број на шасија:WOL000016L1210741 
Регистарски број: СК-638-ЈИ. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македони-
ја.  

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со Директорот на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија,  со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 на оваа одлука. 

                                                       
Член 4 

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

 
Бр. 41-4364/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2040. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука, му престанува кори-
стењето на движната ствар, со следните карактеристи-
ки: 

Вид: Патничко моторно возило 
Марка: ОПЕЛ 
Тип: КАДЕТ 
Број на шасија:WOL000034H5069754 
Регистерски број: СК-726-KХ. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македони-
ја.  

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4366/1                    Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2041. 

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСП-
ЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН-КГ ДОО ПРИЛЕП 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПОЛИЧЕ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
1. На Друштво за производство, услуги и трговија 

КРИН-КГ ДОО Прилеп се доделува концесија за експ-
лоатација на минерална суровина – травертин на лока-
литетот “Поличе“, општина Прилеп 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: 

T X Y 
1 4560226 7560967 
2 4560298 7561058 
3 4560230 7561241 
4 4560143 7561276 
5 4560084 7561404 
6 4559997 7561353 
7 4559854 7561369 
8 4559994 7561184 
9 4560055 7561144 

10 4560110 7560986 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,086805 km2. 

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

4. Висината на надоместок за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот 
за концесија согласно Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
и концесии за експлоатација на минерални 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. 
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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. 41-4410/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2042. 

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРА-
ВЕРТИН И ОНИКС НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО 
АРИНИ ФЕШН ВАСИЛОПУЛОС ДООЕЛ УВОЗ-
ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГУЛАБОВА 
ПЕШТЕРА “С.БЕШИШТЕ,  ОПШТИНА  ПРИЛЕП 

 
1. На Друштвото за производство, трговија на голе-

мо и мало АРИНИ ФЕШН Василопулос ДООЕЛ увоз-
извоз Прилеп, се доделува концесија за експлоатација 
на минерална суровина – травертин и оникс на локали-
тетот “Гулабова пештера“с.Бешиште, општина Прилеп, 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа: 

 
T X Y 
1 4557770 7561700 
2 4558100 7562000 
3 4557500 7563000 
4 4557000 7563000 
5 4557000 7562800 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,657000 km2. 

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

4. Висината на надоместок за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот 
за концесија согласно Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
и концесии за експлоатација на минерални 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 ќе се смета денот на потпишување на 
Договорот 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. 41-4411/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2043. 

Врз основа на член 29 став (23) од Законот за мине-
ралните суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 
53/2011 и 136/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА –ТЕРМО-
МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “КОЖУВ-
ЧАНКА“ ДОО УВОЗ – ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ “КИСЕЛА ВОДА“ С. МРЕЖИЧКО,  

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

“Кожувчанка“ ДОО увоз – извоз Кавадарци се доделу-
ва концесија за експлоатација на минерална суровина – 
термоминерална вода на локалитетот “Кисела Вода“ с. 
Мрежичко, општина Кавадарци, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7.583.000,00 4.560.250,00 
Т-2 7.584.000,00 4.560.250,00 
Т-3 7.584.000,00 4.561.250,00 
T-4 7.583.000,00 4.561.250,00 

  
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=1,00 
km2. 

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

4. Висината на надоместок за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува во Договорот 
за концесија согласно Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања 
и концесии за експлоатација на минерални 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. 41-4419/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2044. 

Врз основа на член 28 став (1) од Законот за мине-
ралните суровини  (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА 
МИНЕРАЛНА  СУРОВИНА-ТЕРМОМИНЕРАЛНА  

ВОДА 
 

Член 1 
Концесијата за експлоатација на минерална сурови-

на-термоминерална вода се доделува во функција на 
експлоатација на минералната суровина на локалитетот 
с.Проевце-Кумановска Бања, општина Куманово. На 
овој локалитет во изминатиот период веќе е вршена 
експлоатација на минералната суровина-термомине-
рална вода.   

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, а имајќи во предвид дека се работи за по-
стојна и разработена бања, како единствен начин за 
продолжување на дејноста е потребно да се доделат 
под концесија минералната суровина определени со 
оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
експлоатација на минералната суровина-термомине-
рална вода на локалитетот с.Проевце-Кумановска Ба-
ња, општина Куманово е  создавање на услови за рам-
номерно искористување на минералната суровина и 
создавање услови за нејзина експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесијата е експлоатација на мине-
рална суровина-термоминерална вода  на локалитетот 
с.Проевце-Кумановска Бања, општина Куманово. 

Концесијата за експлоатација на минерална сурови-
на- термоминерална вода  на локалитетот с.Проевце-
Кумановска Бања, општина Куманово ќе се додели на 
понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во 
тендерската документација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за експ-
лоатација на минерална суровина- термоминерална во-
да ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на 
формирање на Комисијата за спроведување на постап-
ката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесијата за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, вклучувајќи го и нацртот 
на договорот, по претходно одобрување од Владата на 
Република Македонија на предлог на министерот за 
економија. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесијата за експлоатација на мине-
ралната суровина- термоминерална вода на локалите-
тот с.Проевце-Кумановска Бања, општина Куманово, 
Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе 
го објави јавниот повик согласно Законот за концесии 
и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-4466/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2045. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 16.6.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА  НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНАТА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА  НА СТОПАНСКА ЗОНА “ЕВЛА“, ВО  

КО ЕВЛА, ОПШТИНА ЦЕНТАР ЖУПА 
 

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 Стопанска зона “Евла“, во КО Евла, оп-
штина Центар Жупа. 
 

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. 41-4541/1                      Претседател на Владата 

16 јуни 2012 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2046. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011),Владата на Република 
Македонија, на седницата  одржана на 16.6.2012 годи-
на, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА  УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО  ЗА ИЗГРАД-
БА НА КОМПЛЕКС-МИНИ ПОДРУМ СО УГО-
СТИТЕЛСКИ (РЕСТОРАНСКИ И МОТЕЛСКИ) 
УСЛУГИ ВО  КО ГРАДСКО,ОПШТИНА ГРАДСКО 

 
Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка Урбанистички план вон населено место за изградба 
на Комплекс-мини подрум со угостителски (ресторан-
ски и мотелски) услуги во КО Градско, општина Град-
ско.   

 
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. 41-4542/1                      Претседател на Владата 

16 јуни 2012 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2047. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.06.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Секретаријат за спроведување на Рамковен договор, 
бр.07-1371/3 од 8.05.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр. 41-4706/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2048. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 12.06.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА   МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за економија, бр.07-1351/2 од 
2.05.2012 година.  

 
Член 2 

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

  
Бр. 41-4706/2                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2049. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВ-
ДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за правда – Управа за извршување 
на санкции бр.07-1715/2 од 30.5.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2050. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ПРАВДА–УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за правда – Управа за извршување 
на санкции бр.07-1716/2 од 30.5.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/2                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2051. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за култура бр.07-1717/2 од 30.5.2012 
година. 

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

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

 
Бр. 41-4708/3                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2052. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-
1714/2 од 30.5.2012 година. 

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

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

 
Бр. 41-4708/4                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2053. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ  

ИНВЕСТИЦИИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за от-

стапување на одземен предмет со правосилна одлука на 
Агенција за странски инвестиции бр.07-1718/2 од 30.5.2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/5                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2054. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка ("Службен вес-
ник на Република Македонија" бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-
1719/2 од 30.5.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/6                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2055. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за животна средина и просторно 
планирање бр. 07-1749/2 од 4.6.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/7                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2056. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА ОСНОВЕН  СУД ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Основен суд Велес бр. 07-1781/2 од 5.06.2012 годи-
на. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/8                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2057. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-
1780/1 од 5.6.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/9                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2058. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
Член 1 

Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија бр.07-1788/2 од 5.6.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/10                   Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2059. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2011 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ПРАВДА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за правда бр.07-940/4 од 5.6.2012 
година. 
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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. 41-4708/11                   Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2060. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Со  оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр.07-
1782/2 од 5.6.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4708/12                   Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2061. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ 
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА 
ОПШТИ  И  ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Службата за општи и заеднички работи на Владата 
на Република Македонија, заведено под бр.  07-1821/1  
од   7.06.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4743/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2062. 
Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.06.2012 година, 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА 
УСТАНОВА  „МУЗЕЈ  НА  ТЕТОВСКИОТ  КРАЈ“  

ТЕТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) 
парче, со следните технички спецификации и тоа: 

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
АС210032634 

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

21 фунционални 
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички 

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

LCD со 16 карактери во линија 
- Фискална меморија – до 2000 записи 
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz) 
- термални хартиени ролни со димензии: 
ширина – 2 x 28 mm 
максимален дијаметар: 40 mm. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа „Музеј на 
Тетовскиот крај“ - Тетово без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа „Музеј на Тетовски-
от крај“ - Тетово со кој се уредуваат правата и обврски-
те за движната ствар од член 1 на оваа одлука која се 
дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4815/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2063. 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 годи-
на, донесе 
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О  Д  Л  У  К  А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА  И  МУЗЕЈ - ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за култура му престанува користењето на 
движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) 
парче, со следните технички спецификации и тоа: 

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
АС210032633 

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

21 фунционални 
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички 

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

LCD со 16 карактери во линија 
- Фискална меморија – до 2000 записи 
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz) 
- термални хартиени ролни со димензии: 
                            ширина – 2 x 28 mm 
                            максимален дијаметар: 40 mm. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа Завод за 
заштита на спомениците на културата и Музеј - Штип 
без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј - Штип со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење. 
 

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

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

 
Бр. 41-4816/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2064. 

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011),Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА  

УСТАНОВА МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) 
парче, со следните технички спецификации и тоа: 

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
АС210032632 

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

21 фунционални 
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички 

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

LCD со 16 карактери во линија 
- Фискална меморија – до 2000 записи 
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz) 
- термални хартиени ролни со димензии: 
ширина – 2 x 28 mm 
максимален дијаметар: 40 mm. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа Музеј – 
Гевгелија, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со директо-
рот на Националната установа Музеј - Гевгелија со кој 
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-4817/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2065. 

Врз основа на член 54 –а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 година 
донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ КРУШЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за култура му престанува користењето на 
движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) 
парче, со следните технички спецификации и тоа: 

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
АС210032631 

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

21 фунционални 
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички 

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

LCD со 16 карактери во линија 
- Фискална меморија – до 2000 записи 
- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz) 
- термални хартиени ролни со димензии: 
ширина – 2 x 28 mm 
максимален дијаметар: 40 mm. 



18 јуни  2012  Бр. 76 - Стр. 15 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа Истори-
ски музеј - Крушево без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со дире-

кторот на Националната установа Историски музеј - 
Крушево со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на 
трајно користење. 
 

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

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

 
Бр. 41-4818/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2066. 

Врз основа на член 54–а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ- БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за култура му престанува користењето на 
движна ствар – фискална каса во количина од едно (1) 
парче, со следните технички спецификации и тоа: 

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сериски број: 
АС210032630 

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

21 фунционални 
- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички 

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

LCD со 16 карактери во линија 
- Фискална меморија – до 2000 записи 
- Напојување:  AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)   
- термални хартиени ролни со димензии: 
ширина – 2 x 28 mm 
максимален дијаметар: 40 mm. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Националната установа Завод за 
заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола 
без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј - Битола со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење. 

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

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

 
Бр. 41-4819/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2067. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, 
КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД  ЕКОНОМСКАТА ПОМОШ ОД СТРАНСТВО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за прибирање, користење и управу-

вање на средствата од економска помош од странство 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 19/1994, 42/1995 и 26/2001), во 
точка 8 по зборовите “Комисијата на Фондот“ се дода-
ваат зборовите “и Македонска банка за поддршка на 
развојот АД Скопје“. 

По точка 8 се додава нова точка 9 која гласи: 
“9. Во име и за сметка на Владата на Република Ма-

кедонија со средствата од Фондот може да управува и 
Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје 
врз основа на склучени договори за репласирање на 
средствата согласно точка 8 од оваа oдлука“. 

Точката 9 станува точка 10. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
Бр. 41-4821/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2068. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) 
во врска со член 10 точка 3 од Законот за Македонска 
банка за поддршка на развојот (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.6.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РЕПЛАСИ-
РАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД КОМПЕНЗАЦИОНИТЕ  

ФОНДОВИ ОД СТРАНСКА ПОМОШ 
 

Член 1 
Средствата од сметките на Компензационен фонд 

за странска помош Италија, Компензационен фонд за 
странска помош и Компензационен фонд за странска 
помош – Јапонија кои ги формираат Компензациониот 
фонд од странска помош и Компензациониот фонд од 
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друга странска помош (во натамошниот текст: фондо-
ви) со состојба на 31.5.2012 година се префрлаат на три 
посебни наменски сметки на Македонска банка за под-
дршка на развојот АД Скопје (во натамошниот текст: 
Банка) во Народна банка на Република Македонија.  

Банката во име и за сметка на Владата на Република 
Македонија врз основа на склучен договор со Владата 
на Република Македонија ќе управува со средствата и 
ќе одобрува кредити на правни лица регистрирани во 
Република Македонија според условите и критериуми-
те утврдени со оваа одлука. 

Договорот од став 2 на овој член во име и за сметка 
на Владата на Република Македонија се потпишува од 
министерот за финансии. 

  
Член 2 

Средствата од фондовите ќе се користат за одобру-
вање кредити на: 

- мали и средни претпријатија кои се занимаваат со 
преработка на земјоделски производи и  

- мали и средни претпријатија кои се занимаваат со 
откуп и извоз на примарни земјоделски производи и 
нивни преработки.  

Средствата ќе се одобруваат за подобрување и раз-
вој на нивните производни способности, за настап на 
домашниот и странските пазари, зголемување на инве-
стициите, за зголемување на вработеноста, за проду-
ктивно почетно инвестирање и за зголемување на кон-
курентноста. 

Мали и средни претпријатија во смисла на оваа од-
лука се малите и средни претпријатија дефинирани 
согласно Законот за контрола на државната помош.  

 
Член 3 

Банката во име и за сметка на Република Македони-
ја склучува договори за кредит со корисниците на 
средства согласно оваа одлука. 

 
Член 4 

Кредитобарателите треба да ги исполнуваат след-
ните критериуми: 

- сопствено учество најмалку 20% од вкупната ин-
вестиција; 

- задоволителен степен на ликвидност и способност 
за сервисирање на долгот; 

- позитивни финансиски резултати во последната 
фискална година и 

- да нема достасани неизмирени обврски кон држа-
вата (даноци, придонеси и други обврски). 

 
Член 5 

Средствата се одобруваат за кредити под следните 
услови:  

1. За кредити за преработка на земјоделски произ-
води со кои може да се набават основни и обртни 
средства и тоа: 

- опрема за преработка на земјоделски производи; 
- изградба на нови и купување или реконструкција 

на постоечки производни објекти во функција на  пре-
работка и складирање на земјоделски производи; 

- откуп на земјоделски производи за преработка 
(најмалку 70% од основната суровина за преработка 
треба да биде со потекло од домашно производство); 

- набавка на сите видови компоненти за производс-
тво на добиточна храна; 

- набавка на компоненти од неземјоделско потекло 
во функција на крајниот производ (најмногу 30% од 
инвестицијата); 

- амбалажа и етикетирање. 

Износ на кредитот е до 300.000,00 евра, а по исклу-
чок за откуп на суровини за преработка на грозје, пче-
ница, овошје и зеленчук, износот на кредитот може да 
изнесува најмногу до 500.000,00 евра. 

Еднократна провизија при одобрување е 0,8 % од 
износот на кредитот. 

Годишна каматна стапка е 3%. 
Рок на враќање до 60 месеци со вклучен грејс пери-

од од една година за основни средства и до 18 месеци 
за обртни средства со вклучен грејс период од три ме-
сеци. За време на грејс периодот се пресметува и нап-
латува камата. 

2. За кредити за извоз на примарни земјоделски 
производи и нивни преработки со кои може да се наба-
ват основни и обртни средства за потребите на откуп и 
извоз и тоа: 

- разладни уреди за кондициско одржување на упо-
требливата вредност на производите до нивната про-
дажба; 

- машини за калибрирање и пакување; 
- изградба на нови и купување или модернизација 

на постоечки објекти за постбербени активности (скла-
дирање, кондициско одржување на производите до 
нивна продажба, калибрирање, пакување) за овошје и 
зеленчук и собирни центри за млеко; 

- откуп на примарни земјоделски производи наме-
нети за извоз; 

- откуп на преработени земјоделски производи на-
менети за извоз (100% домашно потекло); 

- амабалажа и етикетирање. 
Износ на кредитот е до 300.000,00 евра.  
Еднократна провизија при одобрување е 0,8 % од 

износот на кредитот. 
Годишна каматна стапка е 3%.  
Рок на враќање до 60 месеци со вклучен грејс пери-

од од една година за основни средства и до 18 месеци 
за обртни средства со вклучен грејс период од три ме-
сеци. За време на грејс периодот се пресметува и нап-
латува камата. 

Задолжувањето на корисникот, пресметувањето на 
каматата и плаќањето на доспеаните обврски ќе се вр-
ши во денари. 

Во случај на задоцнување на плаќањето на обврски-
те во утврдените рокови на стасаните, а неизмирени 
обврски се пресметува и наплатува казнена камата сме-
тано од првиот ден на стасувањето до денот на напла-
тата во висина пропишана со закон. 

 
Член 6 

Користењето на кредити од член 5 од оваа одлука 
се остварува врз основа на поднесено барање до Банка-
та. 

Кон барањето подносителот е должен да достави: 
- инвестициона програма или бизнис план; 
- информација за тековна состојба на субјектот, из-

дадена од Единствениот трговскиот регистар при Цен-
тралниот регистар на Република Македонија; 

- докази за исполнување на критериумите утврдени 
во член 4 од оваа одлука; 

- за користење на кредити за откуп на примарни 
земјоделски производи да достави важечки договор за 
производство и откуп со примарниот производител; 

- решение за упис во соодветните регистри на пре-
работувачи и извозници на земјоделски производи при 
Министерство за земјоделие, шумарство и водосто-
панство; 

- ЗП образец копие (образец за потписници во име 
на фирмата); 
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- Потписен картон (копија) 
- Изјава за капитална поврзаност; 
- Биланс на состојба и биланс на успех најмалку за 

последната фискална година (копија) и заклучни ли-
стови со истите дати; 

- Заклучен лист за тековната година со последна да-
та која е прокнижена; 

- Промет на жиро сметката за тековната година или 
минимум за последните шест месеци (компјутерски ли-
стинг на картичка 1000 од сметководство); 

- Аналитички преглед по комитенти - спецификаци-
ја на групи 12, 22 и 25 (купувачи, добавувачи и креди-
ти) со иста дата за која се однесуваат заклучните ли-
стови; 

- Ревизорски извештај, (се однесува за трговски 
друштва кои согласно закон се обврзани да изготвуваат 
ревизорски извештај); 

- Акционерска книга и книга на удели; 
- Документација за обезбеден пазар за набавка на 

суровините и продажба на готовите производи (по 
можност да се достават понуди и договори со потенци-
јални купувачи и добавувачи); 

- Документација за можното обезбедување; 
- Профактури и останата документација за средс-

твата што ќе се финансираат од кредитот; 
- Изјава за задолженост во други банки и финанси-

ски институции. 
 

Член 7 
За одобрување на користењето на кредит одлучува 

Банката и со корисникот на кого му е одобрено кори-
стење на кредитот се склучува договор. 

Кон договорот корисникот на кредитот приложува 
обезбедување на кредитот и тоа хипотека од прв ред на 
недвижен имот најмалку во висина од 2:1 во однос на 
износот на одобрениот кредит и пресметаната камата 
или банкарска гаранција во висина на одобрениот кре-
дит и пресметаната камата. 

 
Член 8 

Средствата од одобрениот кредит се префрлаат по 
барање на корисникот на негова сметка и истите се ко-
ристат само за намената за која се одобрени во рок од 
30 дена од денот на приемот на средствата. 

За наменското искористување на средствата, корис-
никот доставува соодветна документација до Банката 
во рок од осум дена од денот на плаќањето. 

 
Член 9 

Доколку Банката утврди дека средствата од креди-
тот се ненаменски искористени, кредитот се смета за 
доспеан во целост.  

Банката го следи наменското користење на средс-
твата во текот на целиот период. 

 
Член 10 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат Одлуката за условите и критериу-
мите за репласирање на средствата од компензациони-
от фонд од странска помош (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 60/2004) и Одлуката за репла-
сирање на средствата од Компензационите фондови од 
друга странска помош („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2005). 

Започнатите постапки ќе се довршат според одлу-
ките врз основа на кои се започнати. 

За кредитите кои се одобрени согласно Одлуката за 
условите и критериумите за репласирање на средствата 
од Компензациониот фонд од странска помош (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 42/1995), Од-
луката за условите и критериумите за репласирање на 
средствата од Компензациониот фонд од странска по-
мош (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
51/2001),  Одлуката за условите и критериумите за реп-
ласирање на средствата од Компензациониот фонд од 
странска помош (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 60/2004) и Одлуката за репласирање на 
средствата од Компензационите фондови од друга 
странска помош (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/2005) ќе се применуваат одредбите од 
истите до целосно враќање на кредитите. 

 
Член 11 

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

 
Бр. 41-4821/2                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2069. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009, 36/2011 и 51/2011)  и член 33 од За-
конот за извршување на Буџетот на Република Македо-
нија за 2012 година (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 180/2011 ), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 година,  
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА  

ЗАШТИТА ЗА 2012 ГОДИНА 
 
I. Во Програма за остварување на социјалната за-

штита за 2012 година („Службен весник на Република 
Македонија”  бр. 8/12) во дел III.  Потреби на населе-
нието и социјалната превенција, точка 2. Справување 
со сиромаштијата и социјалната исклученост по ставот 
22 се додава нов став 23 кој гласи: 

„Министерството за труд и социјална политика ќе 
организира седум дневен летен одмор за 2000 деца од 
семејства кои се наоѓаат во социјален ризик и деца ко-
рисници на посебен додаток во објекти за одмор и ре-
креација низ Македонија.  Оваа активност е во насока 
на спроведување на мерки и активности за поголема 
заштита и социјално вклучување на овие деца преку 
користење на услуга за одмор и рекреација.“ 

 
II.  Делот IV. Средства за остварување на социјална 

заштита се менува и гласи: 
 
„IV. Средства за остварување на социјална за-

штита 
 
За остварување на Програмата за социјална заштита 

во Буџетот за 2012 година планирани се буџетски 
средства на раздел 15001, на следниве буџетски пот-
програми: 

1. Потпрограма 40 – центри за социјална работа и 
Завод за социјални дејности. Во 2012 година на оваа 
потпрограма се предвидени буџетски средства во износ 
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од 435.600.000 денари средства од основен буџет, 
средства од основен буџет (приходи) во износ од 
1.256.000 денари, средства од самофинансирачки 
активности во износ од 700.000 денари  и средства од 
донации во износ од 1.877.000 денари. 

2. Потпрограма 41 – дневни центри и прифатили-
шта за вонинституционална социјална заштита. Во Бу-
џетот за 2012 година на оваа потпрограма се планирани 
82.227.000 денари и средства од донации во износ од 
3.300.000 денари. 

3. Потпрограма 42 – установи за институционална 
социјална заштита. Во Буџетот за 2012 година на оваа 
потпрограма се планирани 232.660.000 денари, средс-
тва од основен буџет ( приходи ) во износ од 6.180.000 
денари, средства од самофинансирачки активности во 
износ од 59.400.000 денари  и средства од донации во 
износ од 3.980.000 денари. 

4. Потпрограма 44 – програма за условени парични 
трансфери. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпро-
грама се планирани средства од заем од Светска банка 
во износ од 121.310.000 денари и средства од основен 
буџет ( приходи ) во износ од 94.000 денари. 

5. Потпрограма 4А – изградба, опремување и одр-
жување на објекти за социјална заштита. Во Буџетот за 
2012 година на оваа потпрограма се планирани 
5.300.000 денари. 

6. Потпрограма 50 – надоместоци за социјална за-
штита. Во Буџетот за 2012 година на оваа потпрограма 
се планирани 3.115.000.000 денари за социјални надо-
местоци на ставка 471, 119.273.000 денари трансфери 
до Фондот за здравствено осигурување на ставка 433 и 
64.000.000 денари за енергетска сиромаштија на ставка 
464. 

а) На ставката 471-Социјални надоместоци во износ 
од 3.115.000.000 денари, ќе бидат распоредени за: 

Постојана парична помош - се исплаќа на лицата 
кои се неспособни за работа и материјано необзбедени, 
кои не можат да остварат средства за егзистенција сог-
ласно со други прописи. Во 2012 година се очекува 
бројот на овие  корисници да изнесува   5.500 корисни-
ци, за што ќе бидат потребни 278.000.000 денари; 

Социјална парична помош - се исплаќа на дома-
ќинства чии членови се способни за работа, но се мате-
ријално необезбедени. Во 2012 година се очекува да 
бидат опфатени околу 42.000 домаќинства. За исплата-
та на социјалната помош ќе бидат реализирани 
1.353.480.000 денари; 

Паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице - се исплаќа на лица над 26 годишна возраст кои 
не можат да ги вршат основните животни потреби без 
помош од друго лице (лицето е со умерени, тешки и 
длабоки пречки во менталниот развој, лице со потешка 
и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, 
како и лице со трајни промени во здравственета состој-
ба).  Се очекува правото да го стекнат просечно околу 
20.000 корисници. Потребните средства за задоволува-
ње на правото ќе изнесуваат 1.300.000.000 денари; 
      Право на надоместок на плата за скратено ра-
ботно време поради нега на дете со телесни или мен-
тални пречки во развојот - ова право кое е утврдено 
со Законот за социјалната заштита и со Законот за ра-
ботни односи, го остварува еден од родителите на хен-
дикепирано дете, доколку родителите се во работен од-
нос. За оваа намена во 2012 година се предвидени 
4.000.000 денари; 

Еднократна парична помош и помош во натура - 
ова право можат да го остварат лица или семејства кои-
што се нашле во положба од социјален ризик заради 

претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подол-
го лекување или друга социјална криза, како и за по-
времена помош на одделни биолошки семејства кои се 
грижат за  свои членови кои се лица со одреден степен 
на инвалидност и лица на кои им престанува згрижува-
њето во установа за деца без родители и родителска 
грижа или згрижувачко семејство. За ова право ќе се 
реализираат  35.000.000 денари;  

Право на домување -право на паричен надоместок 
за домување согласно со Законот за социјалната зашти-
та има лице без родители и родителска грижа до 18 го-
дишна возраст, односно по престанување на старателс-
твото најмогу до 26 годишна возраст. Паричен надоме-
сток за домување се обезбедува и за лицата со признат 
статус на бегалец, согласно со одредбите од Законот за 
азил и привремена заштита, се до периодот на презема-
ње на оваа одговорност од страна  на локалната самоу-
права. За оваа намена во Буџетот за 2012 година се 
предвидени 2.760.000 денари. 

Парична помош на лице кое до 18 години во-
зраст имало статус на дете без родители и родител-
ска грижа - со правото можат да се стекнат лицата со 
стекнат статус на дете без родители и родителска гри-
жа, доколку по полнолетството се без средства за егзи-
стенција, односно се на редовно школување, се до на-
вршување на 26 годишна возраст. Во рамките на ова 
право се обезбедува и дополнителна помош за лицата 
кои се запишани по прв пат на студиска година  од прв, 
втор и трет циклус - докторски студии, како редовни 
или вонредни студенти  на јавните високообразовни 
установи. Во 2012 година, вкупниот број на овие ко-
рисници ќе изнесува околу  110 лица. За оваа намена 
во Буџетот за 2012 година се предвидени 7.840.000 де-
нари. 

Правото на додаток за слепило се обезбедува за 
потполно слепо лице над 26 годишна возраст, а право-
то на додаток за мобилност се обезбедува на лице над 
26 годишна возраст со 100 % телесен инвалидитет и 
лице со умерени, тешки и длабоки пречки во ментални-
от развој коешто без помош на инвалидска количка не 
може да ги задоволи основните животни потреби, утвр-
дени од стручен орган и со решение на центарот за со-
цијална работа. Правото ќе почне да се применува од 
јули 2012 година, за што во Буџетот за 2012 година се 
предвидени 90.720.000 денари.  

Право на надоместок за трошоци за сместување 
и надоместок за згрижување на сместеното лице во 
згрижувачко семејство- ќе се исплатува на семејства-
та кои во семејството ќе згрижат лице, корисник на со-
цијална заштита. Ова  право ќе го остварат околу 200 
семејства  кои ќе згрижат околу 290 лица, за што се 
очекува да се реализираат 27.000.000 денари; 

Сместување во ученички домови или други уста-
нови на деца без родители  и родителска грижа до ос-
пособувањето за самостоен живот и работа, а најдоцна 
до завршувањето на средното образование, ако не по-
стојат можности згрижувањето и воспитанието да се 
обезбеди на друг начин; дете со воспитно-социјални 
проблеми (занемарено, злоставувано и социјално нео-
безбедено дете); дете со нарушено поведение; за кои 
центарот ќе оцени дека установата може да обезбеди 
чување, воспитување, образование и нормален разви-
ток на детето. За оваа намена во Буџетот за 2012 годи-
на се планирани 1.200.000 денари. 

Услуги за одмор и рекреација на деца од семејс-
тва во социјален ризик и деца корисници на посе-
бен додаток, во која ќе се реачизира летен годишен од-
мор за 2000 деца во туристички објекти за која намена 
се планирани 15.000.000 денари. 
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б) На ставката 433-Трансфери до Фондот за здрав-
ство во износ од 119.273.000 денари, ќе бидат распоре-
дени за остварување право на здравствена заштита на 
корисниците на социјална заштита на следниве права: 
постојана парична помош, сместување во згрижувачко 
семејство, паричен надоместок за помош и нега од дру-
го лице, сместување во установи за социјална заштита, 
парична помош на лице кое до 18 годишна возраст 
имало статус на дете без родители и родителска грижа, 
лице-жртва на семејно насилство за кое се презема 
мерка на заштита согласно со Законот за семејството и 
лице опфатено со организирано самостојно живеење со 
поддршка. 

в) На ставката 464 – разни трансфери, дел од средс-
твата во износ од 64.000.000 денари се наменети за 
програма за субвенционирање на електрична енергија. 

7. Потпрограма 51 – надоместоци за цивилни инва-
лиди од војната. Во Буџетот за 2012 година на оваа 
потпрограма се планирани 98.500.000 денари и 

8. Потпрограма 54 – надоместоци за заштита на бе-
галци и азиланти. Во Буџетот за 2012 година на оваа 
потпрограма се планирани 55.000.000 денари. Средс-
твата на оваа потпрограма се наменети за надоместок 
на правата за внатрешно раселените семејства, лица 
вратени по основа на договорите за реадмисија и се-
мејствата на бегалците од други држави.“ 

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

 
Бр. 41-4767/1                     Заменик на претседателот 

12 јуни 2012 година                 на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2070. 

Врз основа на член 5-а од Законот за судски такси 
(„Службен весник на Републиката Македонија” бр. 
114/2009 и 148/2011), министерот за правда во соглас-
ност со министерот за финансии и министерот за  ин-
форматичко општество и администрација донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТА-
КСИ ВО ГОТОВИ ПАРИ НА СООДВЕТНА УП-
ЛАТНА СМЕТКА ВО РАМКИТЕ НА ТРЕЗОРСКА 
СМЕТКА, И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА СУД-
СКИТЕ ТАКСИ  ПРЕКУ МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ  

ИЛИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на плаќа-

ње на  судските такси во готови пари на соодветна уп-
латна сметка во рамките на трезорска сметка  и начи-
нот на плаќање на судските такси преку мобилни опе-
ратори или преку интернет.    

 
Член 2 

Судската такса во готови пари се плаќа така што та-
ксениот обврзник ја уплатува таксата на соодветна уп-
латна  сметка преку носител на платниот промет на 
образец ПП – 50 Налог за јавни приходи, од кој еден 
примерок приложува кон списот како доказ за изврше-
на уплата.  

Член 3 
Судска такса во готови пари за нотарска услуга  се 

плаќа така што  нотарот ја наплаќа судската такса од 
таксениот обврзник  во готови пари што го евидентира 
засебно во издадена фискална сметка. 

Нотарот наплатените судски такси во текот на ра-
ботното време или најкасно наредниот работен ден ги 
уплатува  на соодветна уплатна сметка преку носител 
на платниот промет на образец ПП – 50 Налог за јавни 
приходи. Нотарот изготвува дневна спецификација за 
предметите за кои извршил уплата на судска такса. Ко-
пија од уплатницата и примерок од спецификацијата се 
приложуваат кон секој предмет за кој е платена судска-
та такса. 

 
Член 4 

Судската такса преку интернет се плаќа со платеж-
на картичка со пренос на средства од една на друга 
трансакциска сметка преку виртуелен ПОС терминал 
на носител на платен промет. 

Плаќањето се иницира од веб локација на давателот 
на услуга од каде вршителот на плаќање ја/ги одбира 
услугите за кои плаќа судска такса и каде ги остава по-
датоците за барателот на услугата (кој може да биде 
различен од лицето кое го врши плаќањето), како и по-
датоците за самото плаќање односно самата услуга. 

Процесот на плаќање односно одземање на средс-
тва од платежната картичка на плаќачот и нивно транс-
ферирање на уплатна сметка се врши преку претходно 
поставен виртуелен ПОС терминал на веб локацијата 
од која се врши плаќањето од страна на деловна банка 
со која давателот на услуга има склучено договор. 

  
Член 5 

Судска такса преку мобилен оператор се плаќа пре-
ку СМС порака. Содржината на СМС пораката и теле-
фонскиот број на кој се праќа пораката се предодреде-
ни и објавени на шалтерите на давателите на услуги.  

Како потврда за извршено плаќање вршителот на 
плаќање добива повратно СМС порака која содржи 
уникатен код кој  го генерира систем за електронско 
плаќање. Кодот како доказ од извршено плаќање се 
приложува кон списот. 

Давателот на услуга врши проверка на валидноста 
на кодот и го поништува секој искористен код во си-
стемот за електронско плаќање. 

 
Член 6 

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

 
Министер за правда, 
Блерим Беџети, с.р. 

 
   Бр. 14/2-2806/1 Бр. 07-340/5 
6 јуни 2012 година 2 март 2012 година 
         Скопје       Скопје 
Министер за информатичко Министер 
општество и администрација, за финансии, 
м-р Иво Ивановски, с.р. м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2071. 
СПИСОК НА ПОСТАВЕНИ ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ 

(ОГЛАС ОД 18.4.2012 ГОДИНА) 
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МИНИСТЕРСТВИ ЗА ФИНАНСИИ 
2072. 

Врз основа на член 57-г став 7 од Законот за девиз-
ното работење (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и 
135/11), министерот за финансии во согласност со ми-
нистерот за правда  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ 
САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКР-
ШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРИ-
СТАП ДО ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО 

ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на единствената евиденција на прекршоците, изре-
чените санкции и донесените одлуки во прекршочна 
постапка (во натамошниот текст: прекршочна евиден-
ција) како и начинот на пристап до информации кои се 
содржани во евиденцијата. 

 
II. Начин на водење на единствена евиденција на 
прекршоците, изречените санкции и  донесените  

одлуки во прекршочна постапка 
 

Член 2 
(1) Прекршочната евиденција се води во електрон-

ски облик на обработка на посебни обрасци и тоа: 
Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните пред-

мети за физички лица, кој е составен дел на овој пра-
вилник; 

Образец бр. 2 за евиденција на прекршочните пред-
мети за правни лица, кој е составен дел на овој правил-
ник; и  

Образец бр. 3 за евиденција на прекршочните пред-
мети за одговорно лице во правно лице или службено 
лице во државен орган, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

(2) Обрасците од став (1)  на овој член  се дадени во 
прилог кој е составен дел од овој правилник и истите  
се печатат на хартија во бела боја со димензии 210/297 
мм.  

 
Член 3 

(1) Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните 
предмети за физички лица содржи: реден број; број и 
датум на прием на предметот; поднесен од инспектор; 
податоци за физичкото лице; (име и презиме, ЕМБГ, 
адреса на живеење за физичко лице); правен основ; 
прекин на постапката; отфрлање на барањето; запира-
ње на постапката; број и датум на решение; прекршоч-
на санкција (глоба, трошоци на прекршочна постапка, 
датум на наплата-глоба трошоци); датум на доставува-
ње за извршување; број и датум на доставување на 
тужба дo Управен суд; број и датум на одговор на туж-
ба од Управен суд и забелешка.   

(2) Образецот бр. 2 за евиденција на прекршочните 
предмети за правни лица содржи: реден број; број и да-
тум на прием на предметот; поднесен од надлежен ор-
ган; податоци за правното лице (назив, ЕДБ, седиште); 
правен основ, прекин на постапката, отфрлање на бара-

њето, запирање на постапката, број и датум на реше-
ние; прекршочни  санкции (глоба, опомена, забрана за 
вршење професија, дејност или должност- рок на трае-
ње); посебни прекршочни мерки (одземање на предме-
ти); трошоци за прекршочната постапка; датум на нап-
лата (глоба, трошоци); датум на доставување за извр-
шување; број и датум на прием на известување за под-
несена тужба до Управен суд; број и датум на доставу-
вање на одговор на тужба од Управен суд и забелешка. 

(3) Образецот бр. 3 за евиденција на прекршочните 
предмети за одговорно лице во правно лице или служ-
бено лице во државен орган, содржи: реден број; број и 
датум на прием на предметот; поднесен од физичко ли-
це/инспектор; податоци за одговорно лице во правно 
лице, односно службено лице во државен орган-(име и 
презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и седиште на прав-
ното лице каде е вработено); назив и седиште на др-
жавниот орган каде е вработено; (за одговорно лице во 
правно лице-странец и бројот  на патната исправа); 
правен основ; прекин на постапката; отфрлање на бара-
њето; запирање на постапката; бројот и датум на реше-
ние; прекршочна санкција - глоба;  трошоци на прекр-
шочна постапка ; датум на наплата (глоба, трошоци); 
датум на доставување на извршување; број и датум на 
доставување на тужба до Управен суд; број и датум на 
доставување на одговор на тужба од Управен суд и за-
белешка. 

 
III.Начин на пристап до информации кои се  
содржани во прекршочната   евиденција 

 
Член 4 

(1) Секое правно лице или физичко лице врз основа 
на поднесено барање може да побара информации од 
прекршочната евиденција кои се однесуваат на подно-
сителот на барањето. 

(2) Информациите од прекршочната евиденција за 
трети правни или физички лица може да се дадат само 
врз основа на службено барање поднесено од органите 
на државната управа надлежни за водење на прекршоч-
на постапка, надлежни судови, Јавно обвинителство, 
Државно правобранителство, Народен правобранител 
за постапките од нивните надлежности, како и врз ос-
нова на службено барање поднесено од орган на др-
жавната управа за потребите на водење на управна по-
стапка, само за статистички цели. 

(3) Барањата за добивање на информации од прекр-
шочната евиденција се доставуваат до Прекршочната 
комисија. 

(4) Прекршочната комисија на барањето од став (1) 
од овој член одговара во рок од осум дена. 

(5) Прекршочната комисија, информациите од пре-
кршочната евиденција ги доставува во писмена форма. 

 
IV. Завршна одредба 

 
Член 5 

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

 
    Бр. 02-20652/1 Министер 
28 мај 2012 година за финансии, 
       Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
Министер за правда, 
Блерим Беџети, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

2073. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности (“Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Инџиково - 
Општина Гази Баба. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
“Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Инџиково, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-9356/2      

14 јуни 2012 година                                  Директор, 
     Скопје                                  Славче Трпески, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
2074. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 18.6.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 39,536 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 41,014 

б) Дизел гориво      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)   до 40,797 
 
в) Масло за горење     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)    до 40,188 
   
г) Мазут        ден/кг 
- М-1 НС            до 34,623 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини     ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95   до 78,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98   до 80,00 
 
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)   до 67,50 
 
в) Масло за горење    ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)   до 56,00 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС                         до 42,378 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 
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Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини     ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98    до 0,080 
 
б) Дизел гориво      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)   до 0,030 
 
в) Масло за горење     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)    до 0,040 
 
г) Мазут        ден/кг 
- М-1 НС        до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини     ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95    до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98    до 0,890 
 
б) Дизел гориво      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)   до 0,300 
 
в) Масло за горење     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 0,300 
   
г) Мазут        ден/кг 
- М-1 НС        до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини     ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95    до 21,896 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98    до 22,112 
 
б) Дизел гориво      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 12,376 
в) Масло за горење     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)    до 3,230 
   
г) Мазут        ден/кг 
- М-1 НС             до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.6.2012 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02 - 1035/1   

18 јуни 2012 година                     Заменик претседател, 
   Скопје                                 м-р Рухи Бакију, с.р. 

__________ 
2075. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 
13/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ 
ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на про-
дажната цена на природниот гас за јуни 2012 година, 
на седницата одржана на 15 јуни 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ ОД  2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-
шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец јуни од 2012 година, се утвр-
дува да изнесува 32,6164 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 32,4772 ден/nm3 и цена за услу-
гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец јуни 2012 година во кој не е со-
држан данокот на додадена вредност изнесува 33,7917 
ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец јуни од 2012 
година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
6,0825 ден/nm3. 
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Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец јуни од 2012 година 
изнесува 39,8742 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 49,4700 денари за еден САД долар, 
за месец мај од 2012 година, согласно заклучницата за 
купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Уп1 Бр. 08-116/12 

15 јуни 2012 година                             Претседател, 
    Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2076. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги  ЕНЕРЏИ 
УИНД ДОО Струмица, за издавање на лиценца за трго-
вија со електрична енергија, на седницата одржана на 
14.06.2012 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги  

ЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица, со адреса на ул. Ки-
рил и Методиј бр. 5 Струмица, му сe издава лиценца за 
вршење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 
       3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го од-
лага нејзиното извршување. 

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

 
   УП1 Бр. 07-73/12 
14 јуни 2012 година                             Претседател, 

    Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1  
 

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

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

ЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица, со адреса на ул. Ки-
рил и Методиј бр. 5 Струмица, Република Македонија    

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
14.06.2012 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
14.06.2022 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 92.10.1/12 
 
7.  Број на деловниот субјект - 6590055 
          
8.  Единствен даночен број - 4027010511550 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

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

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

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија   и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет.  
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11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

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

 
12.  Услови и начин на извршување на обврски-

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

електрична енергија согласно  купопродажните догово-
ри;  

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

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

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

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

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

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

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при рабо-
та; 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

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

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

-  во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-
тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-
ко и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

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

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

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

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

  Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува: 

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

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

-   известувања за сите околности, настани и проме-
ни кои што имаат или би можеле да  имаат влијание 
врз вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија  како и други промени во работењето 
согласно правилникот. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

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

 
 17. Изменување и продолжување како и прене-

сување, престанување, суспендирање иодземање на 
лиценцата 

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

 
18.  Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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2077. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), и член 31  од Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДООЕЛ 
увоз-извоз Ресен за издавање на лиценца за производс-
тво на електрична енергија, на седницата одржана на 
14..06.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА   ДЕЈНОСТ   ПРОИЗВОДСТВО   НА 

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

ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДООЕЛ 
увоз-извоз Ресен со седиште на ул. Димитар Влахов бр. 
6, Ресен, му се издава  лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија од 
фотоволатична централа. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија фотоволтаична централа лоцирана на 
КП бр. 6211/0  со Имотен Лист бр. 6305,  Општина Ре-
сен.   

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

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-91/12 

14 јуни 2012 година                             Претседател, 
    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
                                                                                                                                            
 

Прилог 1 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

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

АРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДООЕЛ увоз-
извоз Ресен со седиште на ул. Димитар Влахов бр. 6, 
Ресен 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
ХХ.ХХ. 20ХХ година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
ХХ.ХХ. 20ХХ година 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 94.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6126871 
 
7. Единствен даночен број – 4024006108491  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем „Солар инвест 1“, 
со моќност од 41,76 kW, изграден на КП бр. 6211/0, КО 
Ресен, Општина Ресен. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и правата и обврските на но-
сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 
електрична енергија.  

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

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

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

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

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

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

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

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

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

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

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

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

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

 
Прилог 2 

 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
-   Фотоволтаична централа „Солар инвест 1“; 
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2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-
стрибутивната мрежа: 

-   Приклучок од ТС Ресен, 110/35/20(10) kV / kV од 
СН извод 10(20) kV Алгрета; 

 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2012 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- година на почеток на работа: 2012 год;  
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 25 години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е пред-
видена; 

 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 174 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул: 
- тип: Solar World AG; 
- производител: Austria; 
- номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 240 W; напон 30,2 V; струја 7,94 

A; 
- вкупна моќност:  240 x 174 = 41,76 kW; 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja; 
-   тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 
-   тип: инвертор ЅМА Sunny Tripower 15000 TL Х 1 

и  ЅМА Sunny Tripower 12000 TL трифазен Х 2; 
-   производител: Германија; 
-   номинални податоци DC/AC: моќност од 12,25 

/12 kW, 15,34/15 и напон 600/230 V;  
 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 

1690 kWh/m2  на хоризонтална површина; 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 56.600 кWh. 
__________ 

2078. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11), и член 31  од Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за проектирање, консалтинг, 
изградба, производство и трговија со енергија ОТВО-
РЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, за издавање на лицен-
ца за производство на електрична енергија, на седница-
та одржана на 14.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА   ДЕЈНОСТ   ПРОИЗВОДСТВО   НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за проектирање, консалтинг, из-

градба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕ-
НА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје со седиште на ул. Мито 
Хаџи Василев Јасмин бр.48 Градски ѕид бр.5 Скопје, 
му се издава  лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија од фотоволтаич-
на централа. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлу-
ка ќе врши енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија од фотоволтаична централа лоцирана 
на КП. бр. 1060/1 со Имотен Лист бр. 139, КО Дуброво, 
Општина Дуброво.   

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

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 07-93/12 
14 јуни 2012 година                             Претседател, 

    Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
__________ 

 
Прилог 1 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за проектирање, консалтинг, изградба, 

производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА 
ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје со седиште на ул. Мито Хаџи 
Василев Јасмин бр. 48 Градски ѕид бр. 5 Скопје 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-

та  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
ХХ.ХХ. 20ХХ година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
ХХ.ХХ. 20ХХ година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 95.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6525865 
 
7. Единствен даночен број – 4080009506193  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем „ФЕЦ Дуброво 
950 kW“, со моќност од 949,92 kW, изграден на КП бр. 
1060/1, КО Дуброво, Општина Дуброво. 
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10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за проектирање, консалтинг, изградба, производство 
и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО 
Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценца-
та) и неговото учество на пазарот на електрична енер-
гија.  

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

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

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

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

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

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

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

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-
денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

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

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

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

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

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

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

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

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

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

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

 
Прилог 2 

 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа „ФЕЦ Дуброво 950 kW“; 

2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-
стрибутивната мрежа: 

-   Приклучок од среднонапонска 10(20) kV ќелија 
во ТС 35/10/6/ kV ТЕЦ Неготино; 

 
3. Oпшти податоци: 
-   година на почеток на градба: 2012 год.; 
-   година на завршеток на градба: 2012 год.; 
-   година на почеток на работа: 2012 год;  
-   проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 35 години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години  не е пред-
видена; 

 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 3958 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул тип: Canadian Solar CS6P-240Wp; 
-   производител: Канада; 
    Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 240 W; напон 29,9 V; струја 6,96 

A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор: 3958 x 240 = 

949,92 kW; 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja; 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 
- тип: инвертор Sunways Solar Inverters PT 33k, AC 

output 33,3 kW; 
производител: Austria; 
- номинални податоци: моќност од 28x33,3 kW, AC 

напон 400 V; 
 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 

4.291 kWh/m2  на хоризонтална површина; 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 1.136.101 MWh. 
__________ 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 
ПОДАТОЦИ 

2079. 
Врз основа на член 41 став 1 алинеја 1 и член 

41 – а алинеја 4 од Законот за заштита на личните 
податоци („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), а во врска 
со членовите 25 и 35-ѓ од Правилникот за технич-
ките и организациските мерки за обезбедување 
тајност и заштита на обработката на личните пода-
тоци („Службен весник на република Македонија“ 
бр. 38/09 и 158/10), директорот на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци донесе  
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У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНА 

КОНТРОЛА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со овa упатство се пропишува начинот на врше-

ње на надворешна контрола на информацискиот си-
стем и информатичката инфраструктура и на рачната 
обработка на личните податоци кај контролорот (во на-
тамошниот текст: контрола) од страна на независно 
трето правно лице (во натамошниот текст: тело кое вр-
ши контрола). 

2. Целта на ова упатство е да се обезбеди:  
- проценување на степенот на усогласеност на орга-

низацискиот систем за заштита на личните податоци 
воспоставен од контролорот со прописите за заштита 
на личните податоци, 

- проценување на степенот на адекватност на кон-
тролите на системот за заштита на личните податоци 
во однос на проценката на ризик кај контролорот, 

- идентификување на потенцијалните пропусти и 
слабости во системот за заштита на личните податоци, 

- собирање на информации за контрола на системот 
за заштита на личните податоци, 

- зголемување на нивото на свеста за заштита на 
личните податоци кај управувачкиот тим и вработени-
те на контролорот и 

 - подобрување на заштитата на личните податоци 
на физичките лица, преку намалување на веројатноста 
од појава на случајно или незаконско уништување на 
личните податоци, или нивно случајно губење, препра-
вање, неовластено откривање или пристап, а особено 
кога обработката вклучува пренос на податоци преку 
електронско комуникациска мрежа. 

3. Одделни изрази употребени во ова упатство го 
имаат следново значење: 

1) План за контрола (Audit Plan) е систематска и 
структуирана целина на активности кои мора да бидат 
извршени од страна на лицето кое врши контрола со 
цел давање на мислење. 

2) Мислење за извршена контрола (Audit 
Opinion) е целосна оценка за предметот на контрола во 
однос на применувањето на техничките и организаци-
ските мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци согласно прописите 
за заштита на личните податоци. 

3) Лице кое врши контрола (Auditor) е надвореш-
но независно и квалификувано лице кое ја врши кон-
тролата на системот за заштита на личните податоци. 

4) Tело кое врши контрола е трговско друштво 
кое ги исполнува условите дефинирани ова упатство за 
вршење на контрола на системот за заштита на личните 
податоци. 

5) Усогласеност (Compliance) е исполнување на 
барањата за заштита на личните податоци согласно 
прописите за заштита на личните податоци. 

6) Контрола на системот за заштита на личните 
податоци (Personal Data Protection Audit) е системат-
ско и независно испитување како би се утврдило дали 
активностите кои вклучуваат обработка на личните по-
датоци се вршат согласно документацијата за технич-

ките и организациските мерки на контролорот и дали 
оваа обработка ги исполнува барањата за заштита на 
личните податоци.   

7) Барања за заштита на личните податоци (Data 
Protection Requirements) се условите кои ги одразува-
ат обврските на контролорот за применување на соод-
ветни технички и организациски мерки за обезбедува-
ње тајност и заштита на обработката на личните пода-
тоци при воспоставувањето на систем за заштита на 
личните податоци.  

8) Систем за заштита на личните податоци (Data 
Protection System) е збир од документирани политики, 
кодекси на практика, насоки, процедури и работни ин-
струкции донесени од страна на контролорот, а кои се 
во функција на спроведување на техничките и органи-
зациските мерки за обезбедување тајност и заштита на 
обработката на личните податоци согласно прописите 
за заштита на личните податоци. 

Изразите што се употребуваат во ова упатство, а 
чие значење не е дефинирано во ставот 1 на оваа точка, 
имаат значење утврдено со прописите за заштита на 
личните податоци. 

   
II. КРИТЕРИУМИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕЗА-
ВИСНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ НА ТЕЛОТО КОЕ 

ВРШИ КОНТРОЛА 
 
4. Tелото кое врши контрола, неговите одговорни 

лица и неговиот стручен персонал (лица кои вршат 
контрола) одговорен за извршување на контрола на си-
стемот за заштита на личните податоци не смеат да би-
дат обработувачот, третото лице, корисникот, прое-
ктантот, производителот, снабдувачот, или одржувачот 
на софтверските програми за обработка на личните по-
датоци,  кои се проверуваат од тоа тело, ниту пак овла-
стениот претставник на која било од страните или пак 
физичкото или правното лице што ги пушта софтвер-
ските програми на пазарот. 

Tелото кое врши контрола, неговите одговорни ли-
ца и неговиот стручен персонал (лица кои вршат кон-
трола) не смеат да бидат вклучени директно, индирект-
но или како овластени претставници во проектирање-
то, производството, конструирањето, маркетингот, сер-
висирањето, одржувањето или во работењето со соф-
тверските програми за обработка на личните податоци, 
освен кога се работи за размена на технички информа-
ции помеѓу производителот и тоа тело.  

Tелото кое врши контрола не смее да врши контро-
ла на системот за заштита на личните податоци кај 
контролор во времетраење од три години од датумот на 
престанување на неговите деловни односи со контро-
лорот наведени во ставовите 1 и 2 од оваа точка. 

5. Tелото кое врши контрола и неговиот стручен 
персонал (лица кои вршат контрола) се должни да ја 
извршуваат контролата на системот за заштита на лич-
ните податоци со највисок степен на професионален 
интегритет и техничка компетентност и да бидат осло-
бодени од сите притисоци и влијанија, посебно финан-
сиски, кои би можеле да влијаат врз нивната оцена или 
врз резултатите од контролата, особено од лица или од 
групи на лица кои имаат интерес за резултатите од кон-
тролата. 
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6. Tелото кое врши контрола е должно да го има на 
располагање потребниот стручен персонал (лица кои 
вршат контрола) за да може правилно да ги врши адми-
нистративните и техничките задачи поврзани со актив-
ностите за контрола на системот за заштита на личните 
податоци. 

Tелото кое врши контрола е должно да има врабо-
тено на неопределено работно време, најмалку три 
стручни лица (лица кои вршат контрола) кои можат да 
бидат вклучени во процесот на контрола на системот за 
заштита на личните податоци и да поседуваат важечки 
еден или повеќе од следните сертификати:  

1. CISM (Certified Information Security Manager), 
2. CRISC (Certified in Risk and Information Systems 

Control),  
3. IS0 27001 Lead Auditor, 
4. CISA (Certified Information Systems Auditor), 
5. CISSP (Certified Information Systems Security 

Professional). 
7. Стручниот персонал (лица кои вршат контрола) 

одговорен за контрола на системот за заштита на лич-
ните податоци треба да има:  

- квалитетна техничка и професионална обука,  
- соодветно познавање на барањата за заштита на 

личните податоци кои што се утврдени во прописите за 
заштита на личните податоци, а се докажува со серти-
фикат за посетена обука од Дирекцијата за заштита на 
личните податоци и 

- способност потребна за составување на записници 
и извештаи со кои се докажува дека контролата била 
извршена. 

8. Tелото кое врши контрола задолжително треба да 
врши дејност која што се однесува на информациска 
сигурност или на ИТ ревизијата и да поседува серти-
фикат согласно со меѓународниот стандард ISO/IEC 
27001, како и да има добиено мислење од Дирекцијата 
за заштита на личните податоци за усогласеност со 
прописите за заштита на личните податоци. 

Tелото кое врши контрола е должно да ја гарантира 
непристрасноста на неговиот стручен персонал (лица 
кои вршат контрола) за вршење на контрола на систе-
мот за заштита на личните податоци и нивните плати 
не треба да зависат од бројот на извршени контроли 
или од резултатите на тие контроли. 

 
III.  НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА СИ-
СТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
9. Обемот на контролата на системот за заштита на 

личните податоци задолжително треба да биде дефини-
ран во Писмото за ангажирање (Еngagement Letter) кое 
согласно договорот се склучува меѓу контролорот и те-
лото кое врши контрола. Во Писмото за ангажирање 
особено се наведени делокругот на контролата на си-
стемот за заштита на личните податоци, целите кои 
треба да се постигнат, кои ресурси се потребни, вре-
менскиот рок на контролата и извештајот кој ќе биде 
подготвен (Прилог бр.1).  

Контролорот и телото кое врши контрола задолжи-
телно склучуваат и договор за доверливост со кој се 
уредува заштитата на тајноста на податоците до кои 
дошле при вршењето на контролата на системот за за-
штита на личните податоци.  

10. Контролата на системот за заштита на личните 
податоци ги вклучува следните фази: 

- Дефинирање на задачата за извршување на кон-
трола, 

- Подготвување на контролата, 
- Извршување на контролата и 
- Формирање на мислење за извршената контрола – 

составување на Извештај. 
 

1. Фаза 1- Дефинирање на задачата за извршување 
на контрола 

 
11. Лицето кое врши контрола секогаш ја врши кон-

тролата на системот за заштита на личните податоци за 
потребите на контролорот, поради тоа двете страни 
треба да се согласат за задачата која е почетна точка на 
контролата и основа за Планот за контрола.  

Задачата за извршување на контрола треба да биде 
документирана и како минимум да определува: 

- Нарачател и корисник, 
- Целта и природата на задачата, 
- Објаснување на задачата, 
- Контролорот, 
- Опсегот на контролата, и тоа: 
а) објектот (ите) (опис на операциите за обработка 

на личните податоци), 
б) аспектот(ите) (доверливост, интегритет, контину-

итет и способност за контрола), 
в) условите (кои прописи, стандарди и најдобри 

практики за заштита на личните податоци ќе бидат зе-
мени во предвид), 

- Периодот, 
- Способноста за заштита на личните податоци (ди-

зајн, постоење, ефективност), 
- Целна група / корисници на мислењето за изврше-

ната контрола, 
- Форма и зачестеност на известување, 
- Потребно време и буџет, 
- Ограничувања во однос на извршување на контро-

лата, 
- Пристап до информации, 
- Упатувања на важечкото законодавство и 
- Ограничувања поврзани со одговорноста. 
12. Во оваа фаза лицето кое врши контрола мора да 

биде сигурен дека ја разбира комплексноста и/или спе-
цифичните карактеристики на операциите за обработка 
на личните податоци кои ќе бидат опфатени со контро-
лата на системот за заштита на личните податоци кај 
контролорот. 

 
2. Фаза 2- Подготовување на контролата 

 
13. За да се обезбеди ефикасен и ефективен при-

стап, лицето кое врши контрола мора да одлучи кои ви-
дови на активности ќе треба да ги изврши со цел да ги 
обезбеди потребните докази за неговото мислење за из-
вршената контрола во однос на воспоставениот систем 
за заштита на личните податоци кај контролорот. Пора-
ди тоа, пред започнување на било кои активности, ли-
цето кое врши контрола задолжително треба да израбо-
ти План за контрола (Прилог бр.2). 
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14. Планот за контрола претставува систематска и 
структуирана целина на активности кои треба да бидат 
извршени од страна на лицето кое врши контрола, за да 
може да го оцени дизајнот, спроведувањето/постоење-
то и/или ефективноста/континуираното  работење на 
системот на мерки и процедури кои ги презема контро-
лорот со цел правилно да ги заштити личните податоци 
кои ги обработува.  

15. При изработувањето на Планот за контрола, ли-
цето кое врши контрола за да може правилно да ги де-
финира активностите мора да направи анализа на ризи-
кот во однос на барањата за заштита на личните пода-
тоци  кои произлегуваат од: 

- Прописите за заштита на личните податоци, 
- Општо прифатените практики и стандарди за за-

штита на личните податоци,  
- Природата на личните податоци кои се обработу-

ваат и  
- Ризикот при нивната обработка. 
При вршењето на анализа на ризикот, телото кое 

врши контрола задолжително го определува нивото на 
ризик (висок, среден и низок) на кое припаѓа контроло-
рот според следните критериуми: 

- Бројот на збирки на лични податоци, 
- Бројот на овластени лица кои вршат обработка на 

лични податоци, 
- Бројот на вработени лица кај контролорот. 
 

3. Фаза 3- Извршување на контролата 
 
16. При вршењето на контролата на системот за за-

штита на личните податоци, лицето кое врши контрола 
може да се користи со едно или со повеќе од следниве 
средства: 

- Истражување, 
- Собирање на докази и друг начин на документира-

ње, 
- Набљудување, или 
- Користење на специјализирани ревизорски соф-

твери (т.н. Computer assisted audit techniques-CAAT’s).  
Во случај на користење на специјализирани реви-

зорски софтвери, во Писмото за ангажирање мора пре-
цизно да се утврдат ревизорските софтвери кои ќе би-
дат употребувани во вршењето на контролата. 

Насоките за вршење на контролата на системот за 
заштита на личните податоци се наведени во Прилогот 
бр.3.  

17. За време на контролата на системот за заштита 
на личните податоци, лицето кое врши контрола е 
должно да направи доказно досие како дел од комплет-
ното досие за извршената контрола. Доказното досие 
може да содржи: 

- Извештаи од интервјуа и белешки од различни 
активности, 

- Собрани информации/документации, 
- Наоди, согледувања и одлуки кои се однесуваат на 

мислењето за извршената контрола. 
18. За време на контролата на системот за заштита 

на личните податоци, лицето кое врши контрола мора 
да ги потврди своите наоди со одговорните лица кај 
контролорот.  

4. Фаза 4- Формирање на мислење за извршената 
контрола – составување на Извештај 

 
19. Врз основа на собраните информации, лицето 

кое врши контрола е должно да оцени дали се случиле 
повеќе или помалку материјални грешки кои можат да 
имаат влијание врз сигурноста на воспоставениот си-
стем за заштита на личните податоци кај контролорот. 

Лицето кое врши контрола е должно изграденото 
мислење за извршената контрола документирано да го 
образложи во Извештајот од извршената контрола кој 
што е утврден во одредбите од член 25 на Правилникот 
за техничките и организациските мерки за обезбедува-
ње тајност и заштита на обработката на личните пода-
тоци („Службен весник на република Македонија“ бр. 
38/09 и 158/10).  

Во Извештајот од извршената контрола, лицето кое 
врши контрола е должно да ги наведе сите податоци и 
факти врз основа на кои го има изградено своето мис-
лење за извршената контрола и ги има предложено 
мерките за остранување на констатираните недостаци 
на системот за заштита на личните податоци кај кон-
тролорот. Со ваквиот пристап му се овозможува на ко-
рисникот на Извештајот од извршената контрола да до-
бие сознание за начинот како лицето кое вршело кон-
трола дошло до своето мислење за извршената контро-
ла.  

20. Контролорот има обврска да ги реализира пре-
порачаните решенија за остранување на констатирани-
те недостатоци на системот за заштита на личните по-
датоци и да го следи нивното спроведување преку не-
говиот офицер за заштита на личните податоци. 

21. Телото кое врши контрола има обврска Изве-
штајот од извршената контрола да го доставува и до 
Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

 
IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
22. Одредбите од ова упатство соодветно се приме-

нуваат и при вршењето на внатрешна контрола од стра-
на на контролорот согласно одредбите од членовите 25 
и 35-ѓ од Правилникот за техничките и организациски-
те мерки за обезбедување тајност и заштита на обрабо-
тката на личните податоци, како и при проверката на 
постапувањето на обработувачот при обработката на 
личните податоци во смисла на член 26 став 3 од Зако-
нот за заштита на личните податоци. 

23. Прилозите од број 1 до број 3 се составен дел на 
ова упатство. Содржината во Прилозите од број 1 до 
број 3 претставува само основа за понатамошно разра-
ботување на материјата која што се однесува на кон-
трола на системот за заштита на личните податоци од 
страна на лицата кои вршат контрола. 

 
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
24. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

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

 
  Бр. 02-904/1       

18 мај 2012 година                             Директор, 
     Скопје                        Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на 

Република Македонија”бр.36/2011),Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 2012/97/ЗНБП НА 
СОВЕТОТ ОД 17 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/101/ЗНБП ЗА 

РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЗИМБАБВЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката 2012/97/ЗНБП на Советот од 17 

февруари 2012 година за изменување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве. 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање за надлежни 
органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Регулативата на Советот на ЕУ бр. 

314/2004 од 19 февруари 2004 година за одредени рестриктивни мерки во однос на Зимбабве и Одлуката 
2012/97/ЗНБП на Советот од 17 февруари 2012 година за изменување на Одлуката 2011/101/ЗНБП за 
рестриктивни мерки против Зимбабве.  

 
Член 6 

Одлуката 2012/97/ЗНБП на Советот од 17 февруари 2012 година за изменување на Одлуката 
2011/101/ЗНБП за рестриктивни мерки против Зимбабве во оригинал на англиски и во превод на македонски 
јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка ќе се применува до 20 февруари 2013 година и по убедување на Советот може 
дополнително да се прегледува, обновува или изменува.  

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 41-4467/1                   Заменик на претседателот 
12 јуни 2012 година                       на Владата на Република 

  Скопје                                      Македонија, 
            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.06.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2012/158/ЗНБП НА 
СОВЕТОТ ОД 19 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/173/ЗНБП ЗА 
РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2012/158/ЗНБП на Советот од 19 
март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос на состојбата 
во Босна и Херцеговина. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Управата за 

финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на 
рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 2012/158/ЗНБП на 

Советот од 19 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП за рестриктивни мерки во однос 
на состојбата во Босна и Херцеговина и Одлуката 2011/173/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за 
рестриктивните мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина. 

                                                                                 
Член 6 

Одлуката 2012/158/ЗНБП на Советот од 19 март 2012 година за изменување на Одлуката 2011/173/ЗНБП 
за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина и Одлуката 2011/173/ЗНБП на Советот 
од 21 март 2011 година за рестриктивните мерки во однос на состојбата во Босна и Херцеговина во оригинал 
на англиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Оваа одлука ќе се применува до 22 март 2013 година.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

    Бр. 41-4465/1                   Заменик на претседателот 
12 јуни 2012 година                       на Владата на Република 

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

33. 
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