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3540. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 20 декември 2010 година. 

 
         Бр. 07-5136/1                              Претседател 
20 декември 2010 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО  
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Законот за придонеси од задолжително социјал-
но осигурување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 142/2008, 64/2009 и 156/2009), во членот 10 
став 1 точка 5 зборовите: „припадник на монашки и 
други верски редови и“ се бришат. 

Точката 7 се брише. 
Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точки 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 
Tочката 16 која станува точка 15 се менува и гласи:  
„Граѓани на Република Македонија кои не се дефи-

нирани како обврзници за плаќање на придонес за за-
должително здравствено осигурување по една од точ-
ките од 1 до 14 од овој член, на начин пропишан од ми-
нистерот за финансии во согласност со министерот за 
здравство и министерот за труд и социјална политика.“ 

 
Член 2 

Членот 13 се менува и гласи: 
„Обврзник за пресметка и уплата на придонеси е: 
1) работодавачот за своите вработени;  
2) самовработеното лице само за себе; 
3) Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-

вање на Македонија и Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија се обврзници за пресметка на при-
донесите за индивидуален земјоделец, верско службе-
но лице и лица од членовите 7 став (1) точки 3, 4 и 12 и 
став (2), 8 став (1) точка 5, 10 став (1) точки 5, 7, 9, 11 и 
12 и 10 став (2) на овој закон, а обврзници за уплата на 
придонесите се лицата сами за себе; 

4) работодавачот или Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија за работник кој зема надоместок 
на плата за време на привремена спреченост за работа, 
согласно со закон; 

5) Министерството за здравство за лицата од членот 
10 став (1) точка 15 на овој закон; 

6) Агенцијата за вработување на Република Маке-
донија за лицата од членовите 7 точка 8, 8 став (1) точ-
ка 4 и 10 став (1) точка 6 на овој закон, а за лицата од 
членот 12 став (2) на овој закон Агенцијата е обврзник 
за пресметка, додека обврзници за уплата на придоне-
сите се лицата сами за себе; 

7) Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија за лицата од членовите 7 став (1) 
точка 9 и 10 став (1) точка 8 на овој закон; 

8) Управата за извршување на санкции за лицата од 
членовите 8 став (1) точка 2 и 10 став (1) точка 13 на 
овој закон; 

9) установата од областа на образованието за лица-
та од членот 8 став (1) точка 1 на овој закон; 

10) надлежниот орган на државната управа за лица-
та од членовите 7 став (1) точки 10 и 11, 8 став (1) точ-
ка 3 и 10 став (1) точки 10 и 14 на овој закон и за работ-
ник кој зема надоместок на плата за време на отсуство 
од работа поради бременост, раѓање и мајчинство; 

11) организаторот за лицата од членот 9 став (1) 
точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон и 

12) професионалниот спортски клуб за лицето од 
членот 9 став (2) на овој закон.“ 

 
Член 3 

Во членот 14 став (1) точка 14 алинејата 4 се мену-
ва и гласи: 

„- лицата од членот 10 став (1) точка 15 на овој за-
кон,“. 

 
Член 4 

По членот 23 се додава нов член 23-а кој гласи: 
 

„Член 23-а 
Доколку обврзникот за пресметка и уплата на при-

донесите за прв пат стори неправилност во смисла на 
членот 22 став (1) од овој закон, овластениот даночен 
службеник е должен да состави известување за конста-
тираната неправилност со укажување истата да биде 
отстранета во рок од осум дена. Истовремено овласте-
ниот даночен службеник му врачува покана за спрове-
дување на едукација на лицето или субјектот каде што 
е утврдена неправилноста, согласно со Законот за да-
ночната постапка.“ 

 
Член 5 

Членот 25 се менува и гласи: 
„(1) Стапки по кои се пресметуваат и плаќаат при-

донесите се: 
1) 17% за задолжително пензиско и инвалидско 

осигурување;  
2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно 

оштетување причинето со повреда на работа или про-
фесионална болест;  

3) 7% за задолжително здравствено осигурување;  
4) 10% за задолжително здравствено осигурување 

за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица 
утврдена во членот 14 точки 11 и 14 алинеи 1, 2, 3 и 5 
на овој закон; 
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 5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување 
за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица 
утврдена во членот 14 точка 14 алинеја 4 од овој закон;  

6) 13% за задолжително здравствено осигурување за 
обврзникот корисник на домашна и/или странска пензи-
ја кој придонесот го плаќа на износот на пензијата; 

7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задол-
жително здравствено осигурување за случај на повреда 
на работа и професионално заболување и 

8) 1% за задолжителен придонес за осигурување во 
случај на невработеност. 

(2) Стапката на придонесот за пензиското и инва-
лидското осигурување за стажот на осигурување што 
се смета со зголемено траење изнесува: 

- 8,5% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 18 месеци, 

- 7,08% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 17 месеци, 

- 5,67% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 16 месеци, 

- 4,25% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се  сметаат во стаж на оси-
гурување како 15 месеци, 

- 2,83% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се  сметаат во стаж на оси-
гурување како 14 месеца и  

- 1,42% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 13 месеци.“ 

 
Член 6 

Членот 25-а се брише. 
 

Член 7 
Членот 28 се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 1.500 до 1.700 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече на обврзникот за прес-
метка и уплата на придонесите за сторен прекршок, до-
колку постапи спротивно на членот 22 став (1) од овој 
закон.“ 

 
Член 8 

По членот 28 се додаваат два нови члена 28-а и 28-
б, кои гласат: 

 
„Член 28-а 

Глоба во износ од 2.000 до 2.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на обврзникот за прес-
метка и уплата на придонесите за сторен прекршок, до-
колку: 

1) неправилно ја подготви пресметката и уплатата 
на придонесите ги изврши на погрешен износ и 

2) постапи спротивно на членот 18 од овој закон. 
 

Член 28-б 
(1) Глоба во износ од 3.000 до 3.500 евра во денар-

ска противвредност ќе му се изрече на обврзникот за 
пресметка и уплата на придонесите за сторен прекр-
шок, доколку изврши исплата на плата, дел од плата, 
надоместок на плата, пензија, односно друг паричен 
надоместок, а не пресмета и уплати придонеси во про-
пишаниот рок. 

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба 
во износ од 750 до 900 евра во денарска противвред-
ност. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице во правното лице ќе му се изрече и за-
брана за вршење на должност во траење од шест месе-
ци до една година.“ 

 
Член 9 

(1) Стапките по кои се пресметуваат и плаќаат при-
донесите почнувајќи со исплата на плата за јануари 
2011 година се: 

1) 18% за задолжително пензиско и инвалидско 
осигурување;  

2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно 
оштетување причинето со повреда на работа или про-
фесионална болест;  

3) 7,3% за задолжително здравствено осигурување;  
4) 10% за задолжително здравствено осигурување 

за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица 
утврдена во членот 14 точки 11 и 14 алинеи 1, 2, 3 и 5 
од овој закон; 

 5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување 
за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица 
утврдена во членот 14 точка 14 алинеја 4 од овој закон;  

6) 13% за задолжително здравствено осигурување за 
обврзникот корисник на домашна и/или странска пензи-
ја кој придонесот го плаќа на износот на пензијата; 

7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задол-
жително здравствено осигурување за случај на повреда 
на работа и професионално заболување и 

8) 1,2% за задолжителен придонес за осигурување 
во случај на невработеност. 

(2) Стапката на придонесот за пензиското и инва-
лидското осигурување за стажот на осигурување што 
се смета со зголемено траење изнесува: 

- 9% за вршење на работи и задачи на кои ефектив-
но поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 18 месеци; 

- 7,5% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 17 месеци; 

- 6% за вршење на работи и задачи на кои ефектив-
но поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 16 месеци; 

- 4,5% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 15 месеци; 

- 3% за вршење на работи и задачи на кои ефектив-
но поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигуру-
вање како 14 месеци и  

- 1,5% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 13 месеци.“ 

 
Член 10 

(1) Стапките по кои се пресметуваат и плаќаат при-
донесите, почнувајќи со исплата на плата за јануари 
2012 година се: 

1) 17,5% за задолжително пензиско и инвалидско 
осигурување;  
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2) 4% стапка на придонес за инвалидност и телесно 
оштетување причинето со повреда на работа или про-
фесионална болест;  

3) 7,3% за задолжително здравствено осигурување;  
4) 10% за задолжително здравствено осигурување 

за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица 
утврдена во членот 14 точки 11 и 14 алинеи 1, 2, 3 и 5 
од овој закон; 

5) 5,4% за задолжително здравствено осигурување 
за обврзниците кои придонесот го плаќаат на основица 
утврдена во членот 14 точка 14 алинеја 4 од овој закон;  

6) 13% за задолжително здравствено осигурување за 
обврзникот корисник на домашна и/или странска пензи-
ја кој придонесот го плаќа на износот на пензијата; 

7) 0,5% стапка на дополнителен придонес за задол-
жително здравствено осигурување за случај на повреда 
на работа и професионално заболување и 

8) 1,2% за задолжителен придонес за осигурување 
во случај на невработеност. 

(2) Стапката на придонесот за пензиското и инва-
лидското осигурување за стажот на осигурување што 
се смета со зголемено траење изнесува: 

- 8,75% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 18 месеци; 

- 7,29% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се  сметаат во стаж на оси-
гурување како 17 месеци; 

- 5,83% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се  сметаат во стаж на оси-
гурување како 16 месеци; 

- 4,38% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 15 месеци; 

- 2,92% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се  сметаат во стаж на оси-
гурување како 14 месеци и  

- 1,46% за вршење на работи и задачи на кои ефе-
ктивно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на оси-
гурување како 13 месеци. 

 
Член 11 

Актот од членот 1 на овој закон ќе се донесе во рок 
од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој за-
кон. 

 
Член 12 

Се овластува Законодавно правната Комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за придонеси од задолжително 
социјално осигурување. 

 
Член 13 

Одредбите од членовите 1 став (2) и 3 на овој закон 
ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2011 година. 

 
Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 
PËR KONTRIBUTE TË SIGURIMIT TË DETYRU-

ESHEM SOCIAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për kontribute të sigurimit të detyrueshem 

social ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" nu-
mer 142/2008, 64/2009 dhe 156/2009), në nenin 10 para-
grafi 1 pika 5 fjalet:  "pjesetar i urdhrit të murgjve dhe urd-
hrave tjere fetare dhe" shlyhen.  

Pika 7 shlyhet.   
Pikat 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15 behen pike 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 dhe 14.  
Pika 16 e cila behet pika 15 ndryshohet si vijon:   
"Qytetaret e Republikes së Maqedonise që nuk jane 

perkufizuar si detyres për pagesen e kontributit për siguri-
min e detyrueshem social sipas njeres nga pikat prej 1 deri 
në 14 të ketij neni, në menyre të percaktuar nga ministri i 
Financave në pajtim me ministrin e Shendetesise dhe mini-
strin e Punes dhe Politikes Sociale".  

 
Neni 2 

Neni 13 ndryshohet si vijon:  
"Detyres për llogaritjen dhe pagesen e kontributeve 

eshte: 
1) punedhenesi për të punesuarit e vet;    
2) personi i vetepunesuar për vetveten;   
3) Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedo-

nise dhe Fondi i Sigurimit Shendetesor i Maqedonise jane 
detyres për llogaritjen e kontributeve për bujkun individu-
al, personin zyrtar fetar dhe personat nga nenet 7 paragrafi 
(1) pikat 3, 4 dhe 12 dhe paragrafi (2), 8 paragrafi (1) pika 
5, 10 paragrafi (1) pikat 5, 7, 9, 11 dhe 12 dhe 10 paragrafi 
(2) të ketij ligji, kurse detyres për pagesen e kontributeve 
jane personat për vetveten;    

4) punedhenesi ose Fondi i Sigurimit Shendetesor i 
Maqedonise për punetorin i cili merr kompensim të rroges 
gjate pengimit të perkohshem për pune, në pajtim me lig-
jin;   

5) Ministria e Shendetesise për personat nga neni 10 
paragrafi (1) pika 15 të ketij ligji;  

6) Agjencia për Punesim e Republikes së Maqedonise 
për personat nga nenet 7 pika 8, 8 paragrafi (1) pika 4 dhe 
10 paragrafi (1) pika 6 të ketij ligji, kurse për personat nga 
neni 12 paragrafi (2) të ketij ligji Agjencia eshte detyres 
për llogaritje, ndersa detyres për pagesen e kontributeve ja-
ne personat për vetveten;    

7) Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor i Maqedo-
nise për personat nga nenet 7 paragrafi (1) pika 9 dhe 10 
paragrafi (1) pika 8 të ketij ligji;  

8) Drejtoria për Zbatimin e Sanksioneve për personat 
nga nenet 8 paragrafi (1) pika 2 dhe 10 paragrafi (1) pika 
13 të ketij ligji;  

9) institucioni nga sfera e arsimit për personat nga neni 
8 paragrafi (1) pika 1 të ketij ligji;   

10) organi kompetent i administrates shteterore për 
personat nga nenet 7 paragrafi (1) pikat 10 dhe 11, 8 pa-
ragrafi (1) pika 3 dhe 10 paragrafi (1) pikat 10 dhe 14 të 
ketij ligji dhe për punetorin që merr kompensim gjate ko-
hes së mungeses nga puna për shkak të shtatzenise, lind-
jes dhe amesise;    
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11) organizatori për personat nga neni 9 paragrafi (1) 
pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të ketij ligji dhe   

12) klubi sportiv profesional për personin nga neni 9 
paragrafi (2) të ketij ligji."   

 
Neni 3 

Në nenin 14 paragrafi (1) pika 14 alineja 4 ndryshohet 
si vijon:  

"- personat nga neni 10 paragrafi (1) pika 15 të ketij 
ligji,".  

 
Neni 4 

Pas nenit 23 shtohet nen i ri 23-a si vijon:  
 

"Neni 23-a 
Nese detyresi për llogaritjen dhe pagesen e kontribute-

ve për here të pare kryen parregullsi sipas nenit 22 paragra-
fit (1) të ketij ligji, nepunesi i autorizuar tatimor detyrohet 
që të perpiloje njoftim për parregullsine e konstatuar me 
sugjerim që i njejti të menjanohet në afat prej tete ditesh. 
Njekohesisht nepunesi i autorizuar tatimor i dorezon ftese 
për realizimin e edukimit personit ose subjektit ku eshte 
konstatuar parregullsia, në pajtim me Ligjin për procedure 
tatimore."   

 
Neni 5 

Neni 25 ndryshohet si vijon:   
"(1) Shkallet sipas të cilave llogariten dhe paguhen 

kontributet jane:  
1) 17% për sigurim të detyrueshem pensional dhe inva-

lidor;   
2) 4% shkalla e kontributit për invaliditet dhe demtim 

trupor i shkaktuar me lendim në pune ose semundje profe-
sionale;   

3) 7% për sigurim të detyrueshem shendetesor;   
4) 10% për sigurim të detyrueshem shendetesor për 

detyresit të cilet kontributin e paguajne në bazen e perca-
ktuar në nenin 14 pikat 11 dhe 14 alinete 1, 2, 3 dhe 5 të 
ketij ligji;  

5) 5,4% për sigurim të detyrueshem shendetesor për 
detyresit që kontributin e paguajne në bazen e percaktuar 
në nenin 14 pika 14 alineja 4 të ketij ligji;  

6) 13% për sigurim të detyrueshem shendetesor për 
detyresin shfrytezues i pensionit vendes dhe/ose të huaj i 
cili kontributin e paguan në shumen e pensionit;  

7) 0,5% shkalla e kontributit shtese për sigurim të det-
yrueshem shendetesor në rast të lendimit në pune dhe se-
mundjes profesionale dhe  

8) 1% për kontribut të detyrueshem të sigurimit në rast 
të papunesise.  

(2) Shkalla e kontributit për sigurim pensional dhe in-
validor për stazhin e sigurimit që llogaritet me kohezgjatje 
të zmadhuar eshte:  

- 8,5% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 18 muaj;  

- 7,08% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 17 muaj;  

- 5,67% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 16 muaj;  

- 4,25% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 efektive të kaluar muaj llogariten në stazhin e sigurimit 
si 15 muaj;  

- 2,83% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 14 muaj dhe    

- 1,42% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar  llogariten në stazhin e sigurimit 
si 13 muaj.  
 

Neni 6 
Neni 25-a shlyhet.  
 

Neni 7 
Neni 28 ndryshohet si vijon:  
"Gjobe në shume prej 1 500 deri në 1 700 euro në kun-

dervlere me denare, do t'i shqiptohet detyresit për llogarit-
jen dhe pagesen e kontributeve për kundervajtjen e kryer, 
nese vepron në kundershtim me nenin 22 paragrafi (1) të 
ketij ligji." 

 
Neni 8 

Pas nenit 28 shtohen dy nene të reja 28-a dhe 28-b, si 
vijojne:  

 
"Neni 28-a 

Gjobe në shume prej 2 000 deri 2 500 euro në kunderv-
lere me denare do t'i shqiptohet detyresit për llogaritjen dhe 
pagesen e kontributeve për kundervajtjen e kryer, nese: 

1) në menyre të parregullt e pergatit llogaritjen dhe pa-
gesen e kontributeve e kryen në shume të gabuar dhe 

2) vepron në kundershtim me nenin 18 të ketij ligji.  
 

Neni 28-b 
(1) Gjobe në shume prej 3 000 deri 3 500 euro në kun-

dervlere me denare do t'i shqiptohet detyresit për llogarit-
jen dhe pagesen e kontributeve për kundervajtjen e kryer, 
nese e kryen pagesen e rroges, një pjese të rroges, kompen-
simit të  rroges, pensionit, perkatesisht kompensimit tjeter 
në para, e nuk llogarit dhe paguan kontribute në afatin e 
percaktuar.   

(2) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni, per-
sonit pergjegjes në personin juridik do t'i shqiptohet gjobe 
në shume prej 750 deri në 900 euro në kundervlere me de-
nare.  

(3) Për kundervajtjen nga paragrafi (1) i ketij neni, per-
sonit pergjegjes në personin juridik do t'i shqiptohet edhe 
ndalim për kryerjen e detyres në kohezgjatje prej gjashte 
muaj deri në një vit."   

 
Neni 9 

(1) Shkallet sipas të cilave llogariten dhe paguhen kon-
tributet duke filluar me pagesen e rrogave për janarin 2011 
jane:   

1) 18% për sigurimin e detyrueshem pensional dhe in-
validor;   

2) 4% shkalla e kontributit për invaliditet dhe demtim 
trupor e shkaktuar me lendim në pune ose semundje profe-
sionale;   

3) 7,3% për sigurimin e detyrueshem shendetesor;   
4) 10% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për 

detyresit të cilet kontributin e paguajne në bazen e perca-
ktuar në nenin 14 pikat 11 dhe 14 alinete 1, 2, 3 dhe 5 të 
ketij ligji;  

5) 5,4% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për 
detyresit të cilet kontributin e paguajne në bazen e perca-
ktuar në nenin 14 pika 14 alineja 4 të ketij ligji;  
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6) 13% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për 
detyresin shfrytezues të pensionit vendes dhe/ose të huaj i 
cili kontributin e paguan në shumen e pensionit;  

7) 0,5% shkalla e kontributit shtese për sigurimin e det-
yrueshem shendetesor për rastin e lendimit në pune dhe se-
mundjes profesionale dhe  

8) 1,2% për kontributin e detyrueshem të sigurimit në 
rast të papunesise.  

(2) Shkalla e kontributit për sigurimin pensional dhe in-
validor për stazhin e sigurimit që llogaritet me kohezgjatje 
të zmadhuar eshte:  

- 9% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 
muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 
18 muaj;  

- 7,5% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluara llogariten në stazhin e sigurimit 
si 17 muaj;  

- 6% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 
muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 
16 muaj;  

- 4,5% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 15 muaj;  

- 3% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 12 
muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit si 
14 muaj dhe   

- 1,5% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 13 muaj.  

 
Neni 10 

(1) Shkallet sipas të cilave llogariten dhe paguhen kon-
tributet duke filluar me pagesen e rroges për janarin 2012 
jane:  

1) 17,5% për sigurimin e detyrueshem pensional dhe 
invalidor;   

2) 4% shkalla e kontributit për invaliditet dhe demtim 
trupor e shkaktuar me lendimin në pune ose semundjen 
profesionale;   

3) 7,3% për sigurimin e detyrueshem shendetesor;   
4) 10% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për 

detyresit të cilet kontributin e paguajne në bazen e perca-
ktuar në nenin 14 pikat 11 dhe 14 alinete 1, 2, 3 dhe 5 të 
ketij ligji;  

5) 5,4% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për 
detyresit të cilet kontributin e paguajne në bazen e perca-
ktuar në nenin 14 piken 14 alineja 4 të ketij ligji;  

6) 13% për sigurimin e detyrueshem shendetesor për 
detyresin shfrytezues të pensionit vendor dhe/ose të huaj i 
cili kontributin e paguan në shumen e pensionit;  

7) 0,5% shkalla e kontributit shtese për sigurimin e det-
yrueshem shendetesor për rastin e lendimit në pune dhe se-
mundjes profesionale dhe  

8) 1,2% për kontributin e detyrueshem të sigurimit në 
rast të papunesise.  

(2) Shkalla e kontributit për sigurimin pensional dhe in-
validor për pervojen e sigurimit që llogaritet me kohezgjat-
je të zmadhuar eshte:  

- 8,75% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 18 muaj;  

- 7,29% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar  llogariten në stazhin e sigurimit 
si 17 muaj;  

- 5,83% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar konsiderohen në pervojen e si-
gurimit si 16 muaj;  

- 4,38% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar  llogariten në stazhin e sigurimit 
si 15 muaj;  

- 2,92% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 14 muaj dhe   

- 1,46% për kryerjen e puneve dhe detyrave për të cilat 
12 muaj efektive të kaluar llogariten në stazhin e sigurimit 
si 13 muaj.  

 
Neni 11 

Akti nga neni 1 i ketij ligji do të miratohet në afat prej 
90 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.  

 
Neni 12 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar 
të Ligjit për kontribute të sigurimit të detyrueshem social.   

 
Neni 13 

Dispozitat nga nenet 1 paragrafi (2) dhe 3 të ketij ligji 
do të fillojne të zbatohen nga 1 korriku 2011.  

 
Neni 14 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3541. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и  
150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14.12.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар земјиште лоцирано во КО Врте-
шка на КП.бр. 194, 194/1, 195/2, 211, 215, 216, 217, 218, 
222, 229, 232, 233 и 234 со вкупна површина од 83 ха, 
08а 48 м2, сите лоцирани во КО Вртешка, запишани во 
имотни листови бр.05-1105/2642 од 17.05.2010 година 
на Државниот завод за геодетски работи – Одделение 
за премер и катастар – Штип, сопственост на Републи-
ка Македонија, се дава на трајно користење на Универ-
зитет „Гоце Делчев“ – Штип. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење на Универзитетот „Гоце Делчев“ – 
Штип без надомест. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 51-3114/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
3542. 

Врз основа на член 227, став 5 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈА-
ТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за утврдување на висината на надоместоците што ги 
наплатува Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија бр.03-2989/1 од 6.12.2010 година, до-
несен од Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 6.12.2010 го-
дина. 

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

 
  Бр.51-6348/1                    Претседател на Владата 

14 декември 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3543. 

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 и 10/2010) и член 
456, став 4 од Законот за  трговски друштва („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/2010 и 47/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, во својство на Собрание на Акцио-
нерското друштво и во име на Република Македонија 
како сопственик на деловниот простор со кој стопани-
сува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗМЕНА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
 

Член 1 
Предмет на оваа одлука е размена на деловниот 

простор, сопственост на Државна лотарија на Маке-
донија Скопје, кој се наоѓа во Скопје, построен на 

КП бр.13523/1, зграда 1, влез 1, приземје, на 
ул.„Маршал Тито“ бр.3, со површина од 65 м2, запи-
шан во Имотен лист бр. 54017 за КО Центар 1, со 
вкупна проценета вредност од 129.678,80 евра, сог-
ласно проценета вредност на недвижен простор-дел 
од основна главнина на Државна лотарија на Маке-
донија – Рекапитулар на деловен простор број 08-
18699/1 од 26.11.2008 година, кој е составен дел на 
оваа одлука, со деловните простории сопственост на 
Република Македонија, со кои стопанисува Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија и тоа: деловен 
простор кој се наоѓа во Скопје, построен на КП 
бр.13472, зграда 1, влез 0, приземје, на ул. „Даме 
Груев“ бр.1, со површина од 46 м2 запишан во Имо-
тен лист бр.44989 за КО Центар 1; деловен простор 
кој се наоѓа во Скопје, построен на КП бр.13326, 
зграда 1, влез 1, приземје, локал 2, на бул. „Кочо Ра-
цин“ бр.8, со површина од 18 м2 запишан во Имотен 
лист бр.54369 за КО Центар 1 и деловен простор кој 
се наоѓа во Скопје, построен на КП бр.13312, зграда 
1, влез 1, приземје, на бул.„Кочо Рацин“ бр.18, со 
површина од 18 м2 запишан во Имотен лист бр.95298 
за КО Центар 1, со вкупна проценета вредност од 
129.678,80 евра согласно Прегледот за проценка на 
деловен простор врз образецот за утврдување на 
продажна цена на деловен простор во државна сопс-
твеност бр.11-656/4 од 17.11.2010 година, кој е со-
ставен дел на оваа одлука.  

 
Член 2 

Со оваа одлука се врши размена на деловните про-
стории опишани во член 1 на оваа одлука и истата 
претставува основ за запишување на промените во ка-
тастарот на недвижностите. 

 
Член 3 

Се задолжува Акционерското друштво за приреду-
вање игри на среќа Државна лотарија на Македонија 
Скопје и Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија 
да извршат записничко примопредавање на деловните 
простории определени во член 1 од оваа одлука, во рок 
од 3 (три) 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. 51-6417/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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3544. 
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 79/2009), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА  

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија  дава одобре-

ние за основање на приватна установа за социјална за-
штита на стари лица на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.15 – 
Скопје, КП.5041/1, КО.Кисела Вода 1 – општина Сопи-
ште на лицето Петковска Соња, ул. „Сава Ковачевиќ“ 
бр.12/б од Скопје. 

2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри, согласно Правилни-
кот за нормативи и стандарди за основање и започнува-
ње со работа на установи за социјална заштита на ста-
ри лица („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.10/2005). 

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

 
   Бр. 51-6619/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
     Скопје                                    Македонија,  
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3545. 

Врз основа на член  54-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У  К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРУШТВОТО ЗА 
ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПО-
ВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ”  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопани-

сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија, времено му престанува користењето на движ-
ната ствар со следните карактеристики: 

- Марка: SEAT SA 
- Тип: LEON 1М 
- Број на шасија: VSSZZZ1МZ3R009688 
- Број на мотор: AKL/984268 
- Година на производство: 2002 
- Регистерски број: SK 031 MZ 
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Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

користење во времетраење од 3 (три) години на Друш-
твото за изградба, управување и издавање на повеќе 
наменска сала „Борис Трајковски” ДООЕЛ Скопје. 

        
Член 3 

Директорот на Јавното претпријатие за стопанису-
вање со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија склучува договор со Директорот на Друштвото 
за изградба, управување и издавање на повеќе намен-
ска сала „Борис Трајковски” ДООЕЛ Скопје 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. 51-6673/1              Заменик на претседателот  

24 ноември 2010 година         на Владата на Република 
     Скопје                                   Македонија,  
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3546. 

Врз основа на член 20 и 27-а од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за внатрешни работи му престанува  користе-
њето на недвижна ствар-објект лоциран на КП 
бр.265/1, и тоа зграда 4 во површина од 24м², запишани 
во Имотен лист бр. 66, КО Стење, сопственост на Ре-
публика Македонија.  

  
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Јавната установа 
Национален парк Галичица Охрид. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерот за вна-
трешни работи и Јавната установа Национален парк 
Галичица Охрид во рок од седум дена од денот на вле-
гувањето 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. 51-6803/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3547. 

Врз основа на член 36, точка 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ - 
САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Управен одбор на 

Проектот – Самовработување со кредитирање („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 29/2008), во 
член 1, став 1 во точката 1, зборовите: „Билјана Јованов-
ска“ се заменуваат со зборовите: „Влатко Поповски“. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-6968/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
     Скопје                                     Македонија,  
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
3548. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ИМП-
ЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИТНИ 
ПОВИЦИ Е-112 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за формирање Надзорен одбор за су-
первизија на имплементацијата на системот за итни по-
вици Е-112 во Република Македонија, („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.90/10) во членот 3 
став 1, точката 1 се менува и гласи: „Душко Петровски, 
Центар за управување со кризи“. 
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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. 51-7108/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3549. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии - Царинска управа му преста-
нува користењето на движни ствари – компјутерска 
опрема девет персонални компјутери  и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                        

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

на трајно користење без надомест на Агенцијата за ос-
тварување на правата на заедниците. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со директорот на Агенцијата за остварување на 
правата на заедниците со кој ќе се уредат правата и об-
врските 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. 51-7193/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                                 Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

3550. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии - Царинска управа му преста-
нува користењето на движни ствари – компјутерска 
опрема девет персонални компјутери  и тоа: 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Министерството 
за здравство. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со министерот за здравство  со кој ќе се уредат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа 
одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 51-7193/2              Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година   на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА  - ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии - Царинска управа му престанува 
користењето на движни ствари – компјутерска опрема 25 персонални компјутери  и тоа: 

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за економија - Државен пазарен инспекторат. 
 

Член 3 
Директорот на Царинската управа склучува договор со директорот на Државниот пазарен инспекторат со 

кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член  4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“.  
 
    Бр. 51-7193/3                             Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година                                на Владата на Република 
       Скопје                                                       Македонија,  
                                                            д-р Васко Наумовски, с.р. 

3551. 
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3552. 
Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 

користење и располагање со ставрите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ДРЖАВЕН 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии - Царинска управа му преста-
нува користењето на движни ствари – компјутерска 
опрема девет персонални компјутери  и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на ЈУ Државниот 
студентски центар „Скопје” - Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со директорот на ЈУ Државниот студентски центар 
„Скопје” - Скопје  со кој ќе се уредат правата и обвр-
ските 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. 51-7193/4               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                                Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3553. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со ставрите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.12.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии - Царинска управа му преста-
нува користењето на движни ствари – компјутерска 
опрема девет персонални компјутери  и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Министерството 
за здравство. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со министерот за здравство  со кој ќе се уредат пра-
вата 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. 51-7193/5               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3554. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА  

ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии - Царинска управа му преста-
нува користењето на движни ствари – компјутерска 
опрема девет персонални компјутери  и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Агенцијата за раз-
узнавање. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со директорот на Агенцијата  за разузнавање со кој 
ќе се уредат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 51-7193/6               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3555. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со ставрите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” 
бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА 
БОЛНИЦА „Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“ БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за финансии - Царинска управа му преста-
нува користењето на движни ствари – компјутерска 
опрема три персонални компјутери  и тоа: 

 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на ЈЗУ Клиничка 
болница „Д-р Трифун Пановски“ Битола. 

 
Член 3 

Директорот на Царинската управа склучува дого-
вор со директорот на ЈЗУ Клиничка болница „Д-р Три-
фун Пановски“ Битола со кој ќе се уредат правата и об-
врските за движните ствари од член 1. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 51-7193/7               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                                Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3556. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ - ДРЖАВЕН 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии - Царинска управа му преста-
нува користењето на движни ствари – компјутерска 
опрема десет персонални компјутери  и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Министерството 
за транспорт и врски - Државен инспекторат за транс-
порт. 
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Член 3 
Директорот на Царинската управа склучува дого-

вор со директорот на Државниот инспекторат за транс-
порт со кој ќе се уредат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 51-7193/8             Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година   на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3557. 

Врз основа на член 54 став 2 и 54-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за финансии - Царинска управа му преста-
нува користењето на движни ствари – компјутерска 
опрема десет персонални компјутери  и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

на трајно користење без надомест на Агенцијата за 
управување со одземен имот. 

Член 3 
Директорот на Царинската управа склучува дого-

вор со директорот на Агенцијата за управување со од-
земен имот со кој ќе се уредат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 51-7193/9               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3558. 

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 14.12.2010 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 ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука  
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство бр.07-2270/2 од 26.11.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-7241/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                                Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3559. 

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 14.12.2010 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство бр. 07-2270/5 од 27.11.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-7242/1              Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година   на Владата на Република 
       Скопје                                Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3560. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните   ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008 и 77/2009), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО 
ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ) И МАЗУТ ОД СТОКОВНИТЕ 

РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член1 
Со оваа одлука се отстапува екстра лесно масло за 

горење (ЕЛ) и мазут од стоковните резерви без надо-
мест, за потребите на ученичките и студентските домо-
ви за грејната сезона 2010/2011 година и тоа за следни-
те домови: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
    Бр. 51-7256/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година     на Владата на Република 
       Скопје                                 Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3561. 

Врз основа на член 25 од Законот за обезбедување 
на лица и имот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 80/99 и 66/07 година), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 14.12.2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ 
СЕ ДОЛЖНИ ДА ИМААТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 

ЛИЦА И ИМОТ ЗА СВОИ ПОТРЕБИ 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определувааат правните лица кои 

се должни да имаат обезбедување на лица и имот за 
свои потреби. 

 
II. Обезбедување на лица и имот на правните  
лица чија дејност е поврзана со ракување со  
радиоактивни материи или други по луѓето  

и околината опасни материи 
 

Член 2 
Правните лица на територијата на Република Маке-

донија регистрирани за вршење дејност согласно Зако-
нот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона 
сигурност, покрај обврските предвидени со овој закон 
имаат физичко и техничко обезбедување заради обез-
бедување на сигурноста на изворите на јонизирачко 
зрачење од недозволен пристап на неповикани лица во 
објектите при транспорт и депонирање на радиоактив-
ниот отпад. 



22 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 166 - Стр. 17 

Правните лица на територијата на Република Маке-
донија регистрирани за производство и промет со леко-
ви и медицински помагала согласно Законот за лекови-
те и медицинските помагала, како и согласно други 
прописи за вршење на оваа дејност и медицинските 
установи за секундарна и терцијарна здравствена за-
штита и лекување на луѓето имаат физичко и техничко 
обезбедување на објектите и околниот простор.  

Правните лица на територијата на Република Маке-
донија регистрирани за производството и промет со за-
пални течности и запални гасови чија зафатнина е над 
пропишаната со Законот за складирање и заштита од 
запални течности и гасови и со други прописи, ги за-
штитуваат своите магацини, складови и резервоари со 
пропишана ограда, имаат техничко обезбедување, а со 
примена на други потребни мерки и физичко обезбеду-
вање. 

Правните лица на територијата на Република Маке-
донија регистрирани за вршење на превоз на опасни 
материи, покрај обврските предвидени со Законот за 
превоз на опасни материи во патниот и железничкиот 
сообраќај, на местото на кое се врши натовар или исто-
вар на опасни материи имаат физичко и техничко обез-
бедување. 

 
III. Обезбедување на лица и имот на правните лица 
чија дејност е поврзана со ракување со предмети и 
објекти од особено културно и историско значење 

 
Член 3 

Јавните установи и приватните музеи основани сог-
ласно Законот за музеите и јавните установи основани 
согласно Законот за заштита на културното наследство, 
чија дејност е поврзана со ракување со предмети и об-
јекти од особено културно и историско значење, како и 
археолошките локалитети и друго недвижно културно 
наследство имаат физичко и техничко обезбедување на 
движното и недвижното културно наследство. 

 
IV. Обезбедување на лица и имот на правни лица 
кои се од интерес за безбедноста и одбраната 

на Република Македонија 
 

Член 4 
Правните лица на територијата на Република Маке-

донија регистрирани за вршење дејности од областа на 
енергетиката согласно одредбите на Законот за енерге-
тика, за производство, пренос и дистрибуција на енер-

гија, покрај другите безбедносни мерки пропишани со 
закон и подзаконски прописи, заради заштита на здрав-
јето и животот на луѓето и заради заштита на животна-
та средина, природата и растенијата имаат физичко и 
техничко обезбедување. 

Правните лица на територијата на Република Маке-
донија регистрирани за вршење дејности од областа на 
водоснабдувањето на населението со вода за пиење и 
технолошки потреби согласно со Законот за водосто-
панствата, како и согласно други закони имаат физичко 
и техничко обезбедување. 

Правните лица на територијата на Република Маке-
донија регистрирани за вршење дејности за заштита и 
управување со повеќенаменски подрачја, заштита и 
унапредување на животната средина, заштита на при-
родата и природното наследство во заштитени подрачја 
и надвор од заштитените подрачја согласно со Законот 
за животната средина, Законот за заштита на природата 
и согласно други закони имаат физичко и техничко 
обезбедување на просторите и објектите со кои стопа-
нисуваат. 

Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија 
и другите правни лица кои се регистрирани за вршење 
дејност од јавен интерес (електронски и печатени ме-
диуми) под услови и на начин утврдени со Законот за 
основање на Јавно претпријатие Македонска радиоди-
фузија, Законот за радиодифузната дејност, Законот за 
електронските комуникации и согласно други закони 
имаат физичко и техничко обезбедување. 

Народната банка на Република Македонија и прав-
ните лица регистрирани за вршење банкарски работи 
согласно Законот за Народната банка на Република 
Македонија и Законот за банките имаат физичко и тех-
ничко обезбедување на објектите, околниот простор и 
на транспортот на банкарски вредности.   

  
V. Завршна одредба 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 51-7284/1                  Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                                 Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
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Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА  
ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 47 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ  

ЦЕНТРАЛИ 
 

Член 1 
Една од долгорочните цели на Владата на Република Македонија во енергетскиот сектор е зголемено иско-

ристување на обновливите енергетски извори во согласност со расположливите домашни ресурси, технолошки-
от развој и вкупната економска политика. Република Македонија располага со значителен потенцијал на домаш-
ни ресурси на обновлива енергија што подразбира хидроенергија, соларна, биомаса, геотермална енергија и ве-
терна енергија. 

За хидропотенцијалот на малите хидроелектрани постојат повеќе истражувања, а пообемно и поконкретно 
истражување е извршено во Студијата за можни мали и мини хидроелектрани во Републиката. Во Студија согледа-
ни се можностите за изградба на 406 мини и мали хидроелектрани, со поединечна инсталирана моќност од 50 до 
5.000 KW, односно вкупна инсталирана моќност од 250 МW и вкупно годишно производство од 1.200 GWh. 

 
Член 2 

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се: 
- зголемување на производството на електрична енергија, 
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија, 
- производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија. 
 

Член 3 
Предмет на концесија е користење на вода за производство на електрична енергија од 47 мали хидроелек-

трични централи на следните локации: 

3562. 
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Член 4
Концесијата за вода за мали хидроелектрични централи за секоја локација од член 3 на оваа одлука ќе се 

додели за период од 23 години при што рокот почнува да тече од датумот на склучување на Договорот за кон-
цесија. 

 
Член 5 

Концесијата за вода за мали хидроелектрични централи се доделува во постапка со отворен повик кој ќе се 
спроведе за секоја локација одделно. 

 
Член 6 

Странското правно лице или конзорциум, избран како најповолен понудувач, под услови и на начин опре-
делени со тендерската документација, ќе основа правно лице со седиште во Република Македонија, кое како 
концесионер ќе го склучи договорот за концесија. 

 
Член 7 

Пресметувањето и начинот на плаќање на концесискиот надоместок е определен со Одлуката за определу-
вање на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Маке-
донија“  бр. 53/2007). 

 
Член 8 

Постапката за доделување на концесија од член 3 на оваа одлука ќе ја спроведе Комисија за спроведување 
на постапката за доделување на концесијата. Комисијата ќе ја подготви тендерската документација и по нејзи-
но одобрување ќе се објави јавниот повик за доставување на понуди. 

Постапката за доделување на концесија ќе биде спроведена во рок до една година од денот на објавувањето 
на јавниот повик. 

Министерот за економија во рок од 14 дена од влегувањето во сила на оваа одлука, ќе ја формира Комиси-
јата за спроведување на постапката за доделување на концесиите од членот 3 од оваа одлука. 

 
Член 9 

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 300 евра во денарска про-
тиввредност. 

 
Член 10 

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

 
   Бр. 51-7413/2                                             Претседател на Владата 

14 декември 2010 година                             на Република Македонија, 
       Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р.
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3563. 
Врз основа на член 254 став 1 од Законот за тргов-

ски друштва („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010 и 
47/2010), Владата на Република Македонија во својс-
тво на единствен содружник на друштвото за изградба, 
управување и издавање на повеќенаменска сала БО-
РИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје, на седницата одр-
жана на 14.12.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ 
И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА САЛА 

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши зголемување на основната 

главнина на Друштвото за изградба, управување и из-
давање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВСКИ 
ДООЕЛ Скопје со вложување на паричен влог во износ 
од 24.000.000,00 денари. 

 
Член 2 

Се задолжува Друштвото за изградба, управување и 
издавање на повеќенаменска сала БОРИС ТРАЈКОВ-
СКИ ДООЕЛ Скопје да изврши упис за зголемување на 
основната главнина во трговскиот регистар што се води 
при Централниот регистар на Република Македонија. 

 
Член 3 

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

                            
    Бр.51-7484/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република  
     Скопје                                     Македонија, 
                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3564. 

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09 и 124/10) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 14.12.2010 година, донесе 

 
ГОДИШНА  ПРОГРАМА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИ-
СТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за изработка на урбани-

стички планови и државна урбанистичка планска доку-
ментација во Република Македонија во 2010 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/10, 
44/10, 99/10 и 121/10), во точката 1 во потточката под 
реден број 1.1 износот „3.600.000,00“ се заменува со 
износот „2.400.000,00“. 

Во потточката под реден број 1.2 износот „1.000.000,00“ 
се заменува со износот „650.000,00“. 

Во потточката под реден број 1.3 по зборот „Маке-
донија“ се додаваат зборовите: „(локални урбанистич-
ки плански документации за локалитет до касарна „Го-
це Делчев“ - општина Аеродром)“. 

Потточката под реден број 1.4 се брише. 
Потточките под реден број 1.5 и 1.6 стануваат пот-

точки 1.4. и 1.5. 
Потточката под реден број 1.7 се брише. 
Во потточката под реден број 1.8 која станува пот-

точка 1.6 износот „5.000.000,00“ се заменува со изно-
сот „4.800.000,00“. 

Во потточката под реден број 1.9 која станува пот-
точка 1.7  износот „2.000.000,00“ се заменува со изно-
сот „2.600.000,00“. 

Потточката под реден број 1.10 се брише. 
Потточките под реден број 1.11 и 1.12 стануваат 

потточки 1.8 и 1.9. 
Во потточката под реден број 1.13 која станува пот-

точка 1.10 износот „200.000,00“ се заменува со износот 
„100.000,00“. 

По потточката под реден број 1.14 која станува пот-
точка 1.11 се додава нова потточка 1.12 која гласи: 

 
„1.12 Изработка на урбанистичко планска докумен-

тација за казнено-поправни установи. 
150.000,00 денари“ 

 
Под „Вкупно“ износот „23.000.000,00“ се заменува 

со износот „20.000.000,00“. 
2. Во точка 3 став 1 по алинеја 1 се додава нова али-

неја 2 која гласи: 
„- за локалната урбанистичка планска документаци-

ја изработена од Агенцијата за планирање на просто-
рот, исплатата на средствата ќе се изврши по доставу-
вање на локалната урбанистичка планска програма со 
решение за одобрување на истата донесено од градона-
чалникот на општината и“. 

 
3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
    Бр. 51-7224/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година        на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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Врз основа на член 42 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2010 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” бр.156/2009 и 95/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ 
УЧИЛИШТА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2010 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.13/2010, 74/2010 и 134/2010), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции 
и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта 
Потпрограма TД – Реконструкција“, се менуваaт и гласат: 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
 
    Бр.51-7267/1                                 Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година                             на Владата на Република   
      Скопје                                                       Македонија, 

                                         д-р Васко Наумовски, с.р. 

3565. 



Стр. 22 - Бр. 166 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 декември 2010 
 

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2010 годи-
на („Службен весник на Република Македонија” бр.156/2009 и 95/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  
НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2010 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 13/2010, 74/2010 и 135/2010), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции 
и износи по училишта Потпрограма TА – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта 
Потпрограма TБ – Реконструкција“, се менуваат и гласат: 

3566. 
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2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр.51-7268/1                            Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година                            на Владата на Република   
      Скопје                                                  Македонија, 

                                                       д-р Васко Наумовски, с.р.  
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Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
52/2005 и 117/2008) и член 42, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 
година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2009 и 95/2010), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА  
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2010 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 15/2010 и 141/2010) табелата се заменува со нова табела која гласи: 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр.51-7310/1                               Заменик на претседателот 

14 декември 2010 година                                 на Владата на Република   
      Скопје                                                        Македонија, 

                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

3567. 
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3568. 
Врз основа на член 31 и член 32 од Законот за извр-

шување на Буџет на Република Македонија за 2010 го-
дина („Службен весник на Република Македонија” 
бр.156/09 и 95/10), член 9 став 1 од Законот за органско 
земјоделско производство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.146/09), член 51 од Законот за ту-
тун и тутунски производи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 24/06, 88/08 и 31/10), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
14.12.2010 година, донесе 

 
П Р O Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2010 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во зем-

јоделството за 2010 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 7/10, 11/10, 26/10, 39/10, 
61/10, 74/10, 94/10 и 129/10) во делот I во воведната ре-
ченица износот „5 326 700 000,00“ се заменува со изно-
сот „5 318 700 000,00“, во заградата по бројот 159/09 се 
додава бројот „95/10“, а износот „17 000 000,00“ се за-
менува со износот „9 000 000,00“.  

Во табелата во точката 5 во колоната „вкупен износ во 
денари“ износот „61 000 000,00“ се заменува со износот 
„53 000 000,00“ и во „вкупно“ износот „5 326 700 000,00“ 
се заменува со „износот „5 318 700 000,00“. 

2. Во делот VII во воведната реченица износот 
„61 000 000,00“ се заменува со износот „53 000 000,00“.  

Во табелата потточка 5.3. во колоната „Вид на мер-
ка“ по зборот „терен“ се додава запирка и се додаваат 
следните зборови: „изработка и одржување на софтвер-
ско решение за релизација на програмата“. 

Во табелата во точка 5, потточка 5.4. износот 
„400 000,00“ се заменува со износот „0,00“.  

Потточката 5.5. се менува и гласи:  
 

 
 
 
 
 
 
5.5. 

Финансиска 
поддршка  
за изработка на 
национална  
комуникациска 
стратегија за 
промоција на 
органското  
земјоделско 
производство  

- прифатливи 
трошоци за oс-
мислување, 
продукција и 
реализација на 
комуникациска 
стратегија за 
подигнување на 
свеста на граѓа-
ните за значе-
њето на орган-
ската храна во 
вкупен износ од  
2 000 000,00  
денари  2 000 000,00 

Во потточка 5.7. износот „200 000,00“ се заменува 
со износот „195 000,00“, 

во потточка 5.8. износот „1 000 000,00“ се заменува 
со износот „300 000,00“, 

во потточка 5.9. износот „450 000,00“ се заменува 
со износот „330 000,00“, 

во потточка 5.10. износот „2 300 000,00“ се замену-
ва со износот „625 000,00“,  

во потточка 5.11. износот „1 500 000,00“ се замену-
ва со износот „0,00“, 

во потточка 5.12. износот „1 000 000,00“ се замену-
ва со износот „500 000,00“,  

во потточка 5.14. износот „2 000 000,00“ се замену-
ва со износот „0,00“, 

во потточка 5.15. износот „1 600 000,00“ се заме-
нува со износот „500 000,00“ и во Вкупно износот 
„61 000 000,00“ се заменува со износот „53 000 000,00“. 

3. Во делот XI во став 4 датумот „31.12.2010 годи-
на“ се заменува со датумот „15.11.2010 година“. 

4. Во делот XIV во став 3 алинеја б) датумот „30.08.2010 
година“ се заменува со датумот „15.11.2010 година“. 

 
II 

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

 
    Бр. 51-7580/1             Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година   на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3569. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.12.2010 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНA 
ИГРA НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игри на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се 
издава на Друштвото за спортски активности „БУНДЕС 
СПОРТ БЕТ“ ДОО Скопје за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ 
бр.100 во Велес. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 
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- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, Уплатна сметка 
број 840-62207, Приходно конто 718113, Програма 00 и 
Банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 51-7228/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                                 Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
3570. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.12.2010 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНA 
ИГРA НА СРЕЌА “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игри на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за промет и услуги „ДЕПО-
КОРУ“ ДОО експорт - импорт Скопје, за време од 3 
(три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Пиринска“ бр. 
28/1-2, зграда бр. 1, влез бр. 1 приземје, стан бр. 2 
Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Репуб-
лика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5.Доколку од страна на корисникот на Лиценца-

та не биде платен надоместокот за плаќање на Ли-
ценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се 
одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на прире-
дување на играта на среќа за која е издадена Лицен-
цата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 
3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 51-7229/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                                Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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3571. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 14.12.2010 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНA 
ИГРA НА СРЕЌА „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ 

НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игрa на среќа “Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за производство, услуги и тр-
говија „Вељаноски Славко ЕМИ“ увоз-извоз Кичево, за 
време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Булевар Осло-
бодување“ бр.1, Хотел Унион Кичево.  

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, Уплатна  сметка 
број 840-62207, Приходно конто 718113, Програма 00 и 
Банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 51-7230/1              Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година   на Владата на Република 
       Скопје                               Македонија,  
                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
3572. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14.12.2010 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10 и 83/10), во член 126-а став 2 зборовите: 
„30.10.2010 година“ се заменуваат со зборовите: 
„28.02.2011 година“. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-7788/1               Заменик на претседателот  

14 декември 2010 година    на Владата на Република 
       Скопје                                Македонија,  
                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
3573. 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ  
ТЕХНОЛОГИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Во Решението за именување директор на Национал-

ната агенција за нуклеарни технологии на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 153/2010) во точка 1 наместо „Златко“ треба 
да стои „Златимир“. 

 
       Од Владата на Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3574. 

Врз основа на член 51 став 5 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09,  
133/09, 95/10 и 102/10), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА  ЗА РЕГИСТРАЦИЈА  
ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додаде-
на вредност. 

 
Член 2 

Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност се поднесува на образецот „ДДВ-01”, кој е да-
ден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржина-
та на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” 
број 29/2003). 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
 Бр.20-40616/4 

16 декември 2010 година                                                                         Министер за финансии, 
       Скопје                                                                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
  
 
 
 
  



22 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 166 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 166 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 декември 2010 
 



22 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 166 - Стр. 31 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3575. 
Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), а во врска со член 115 став 
(3) од Законот за инвестициски фондови („Службен 
весник на РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 26.11.2010 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН, СОДРЖИНАТА НА 
ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН 
НА ЗАТВОРЕНИТЕ ФОНДОВИ, КАКО И ФОРМА-
ТА И СОДРЖИНАТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗ-
ВЕШТАИ НА ЗАТВОРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИСКИ  

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
(1) Со Правилникот за сметковниот план, содржи-

ната на одделните сметки во сметковниот план на за-
творените фондови, како и формата и содржината на 
финансиските извештаи на затворените фондови (во 
натамошниот текст: Правилник) се уредува сметковни-
от план, содржината на одделните сметки во сметков-
ниот план на затворените фондови, како и формата и 
содржината на финансиските извештаи на затворените 
фондови. 

(2) Со правилникот се уредува структурата и содр-
жината на годишните и полугодишните финансиски 
извештаи како и финансиските извештаи кои се подне-
суваат за одредени временски периоди во текот на фи-
скалната година на затворените инвестициски фондови 
со цел да се информира јавноста согласно одредбите 
кои се предвидени за друштва чии хартии од вредност 
се тргуваат на овластена берза.  

(3) Составен дел на овој Правилник се 
а) структура и содржина на финансиските извештаи 

за затворените инвестицсики фондови (Прилог 1), 
б) сметковниот план за затворени инвестициски 

фондови (Прилог2). 
 

Член 2 
(1) Финансисики извештаи кои ги доставува затво-

рениот инвестициски фонд се: 
a) Извештај за имотот и обврските (Биланс на со-

стојба), 
б) Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на ус-

пех), 
в) Извештај за паричните текови, 
г) Извештај за промена на капиталот, 
д) Извештај за посебни показатели на фондот. 
(2) Структурата на финансиските извештаи од став 

1 на овој член е пропишана во обрасците во Прилог 1. 
 

Член 3 
Финансиските извештаи од член 2 став 1 од овој Пра-

вилник ги изготвува затворениот инвестициски фонд. 
 

Член 4 
(1) Затворените инвестициски фондови се должни 

своите деловни книги, изготвувањето и објавувањето 
на финансиски извештаи да ги водат согласно Законот 

за инвестициски фондови и во согласност со Меѓуна-
родните сметководствени стандарди и Меѓународните 
стандарди за финансиско известување, преведени и об-
јавени во Република Македонија. 

(2) Затворените инвестициски фондови се обврзани 
да ги евидентираат сите деловни случувања во делов-
ните книги во согласност со сметковниот план даден 
во Прилог 2 на овој Правилник. 

(3) Пропишаните групи на сметки и синтетички 
сметки во Прилог 2 на овој Правилник се задолжител-
ни и неменливи. Затворените инвестициски фондови 
може, заради потребите на што пообјективно известу-
вање наметнато со Меѓународните сметководствени 
стандарди, дополнително да додава нови синтетички 
сметки, кои не се содржани во сметковниот план даден 
во Прилог 2, и истите дополнително да ги расчленува 
на аналитички сметки. Содржината на новододадените 
синтетички и аналитички сметки мора да одговара на 
содржината на сметките кои ги опфаќа групата. 

   
Член 5 

(1) Затворените инвестициски фондови ги доставу-
ваат финансиските извештаи наведени во член 2 став 1 
од овој Правилник до Комисијата за хартии од вред-
ност на Република Македонија (во понатамошниот 
текст: Комисијата) согласно временските рокови наве-
дени во член 27 од Законот за инвестициски фондови. 

(2) Рокот за доставување на неревидираните годиш-
ни финансиски извештаи со состојба на 31 Декември за 
тековната година е 15 Февруари наредната година.  

(3) Рокот за доставување на неревидираните полу-
годишни финансиски извештаи со состојба на 30 Јуни 
за тековната година е 1 Август за тековната година. 

 
Член 6 

(1) Затворените инвестициски фондови ги доставу-
ваат финансиските извештаи наведени во член 2 став 1 
од овој Правилник во електронски облик до Комисија-
та за хартии од вредност. 

(2) Исклучок од ставот 1 од овој член се годишните 
и полугодишните ревидирани финансисики извештаи 
кои се доствауваат до Комисијата во пишана форма во 
роковите наведени во 27 од Законот за инвестициски 
фондови. 

(3) На дополнително барање на Комисијата затворе-
ните инвестициски фондови може да ги доставуваат 
сите извештаи од член 2 став 1 од овој Правилник и во 
пишана форма. 

 
Член 7 

Затворените инвестициски фондови се должни да 
ги објавуваат ревидираните годишни и полугодишни 
финансиски извештаи како и кварталните извештаи на 
својата интернет страница согласно роковите наведени 
во член 27 од Законот за инвестициски фондови. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила во рок од осум де-
на од денот на објавување во „Службен весник на РМ“. 

 
      Бр. 03-2374/2            Комисија за хартии од вредност 
26 ноември 2010 година     на Република Македонија 

 Скопје                           Претседател,  
          Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3576. 
Врз основа на член 37, став 1, алинеја 5 и член 62, став 

1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
6/2010 и 145/2010), а во согласност со член 205 од Законот 
за општата управна постапка („Сл.весник на РМ“ бр. 
38/05, 110/08), член 20, алинеја 1 и 3 од Деловникот за ра-
бота на Советот (Пречистен текст) и Заклучокот на Сове-
тот бр.02-3643/5 од 16.12.2010, откако го разгледа Изве-
стувањето на Друштвото за сателитска радио дифузија 
„ЕРА САТ” ДООЕЛ Скопје, бр. 07-409 од 24.11.2010 го-
дина, за откажување од дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност, Советот за радиодифузија на РМ на својата 25-
та седница, одржана на 15.12.2010 донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ДОЗВОЛАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ДРУШ-
ТВОТО ЗА САТЕЛИТСКА РАДИО ДИФУЗИЈА „ЕРА 
САТ” ДООЕЛ СКОПЈЕ БР.07-3465/1 ОД 26.11.2008  

1. Престанува да важи дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност на Друштвото за сателитска радио дифузија 
„ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, бр.07-3465/1 од 26.11.2008, 
за вршење радиодифузна дејност - сателитско емитување 
на телевизиски програмски сервис од претежно забавен 
општ формат, на албански јазик, со опфат на гледаност на 
целото подрачје на Република Македонија. 

2. Дозволата за вршење радиодифузна дејност од 
точка 1 од ова решение, престанува да важи поради тоа 
што радиодифузерот од точка 1 од решението се отка-
жува од дозволата за вршење радиодифузна дејност – 
сателитско емитување на телевизиски програмски сер-
вис, за што написмено го извести Советот. 

3. Се задолжува Друштвото за сателитска радио ди-
фузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, да го плати доспеа-
ниот годишен надоместок за дозволата за вршење ра-
диодифузна дејност во вкупен износ од 1.902.441,00 
денари, од кои 800.000,00 денари по доставена фактура 
бр.117/2009 од 11.6.2009 (за периодот од 11.6.2009 зак-
лучно со 10.6.2010) и 1.102.441,00 денари по фактура 
бр.118/2010 година (за периодот од 11.6.2010 заклучно 
со 24.11.2010 година), во рок од 15 дена од денот на 
приемот на ова решение.                                                                                                                                                                                     

4. Ова решение влегува во сила по неговата конеч-
ност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.   

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е  
Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ 

ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола, бр. 07-3465/1 од 
26.11.2008, за вршење радиодифузна дејност - сателитско 
емитување на телевизиски програмски сервис од претежно 
забавен општ формат на албански јазик, со опфат на гледа-
ност на целото подрачје на Република Македонија, која со 
Одлука (бр.02-2595/1 од 19.8.2008), Советот за радиодифу-
зија на РМ му ја додели на предметниот радиодифузер на 
својата 22-ра седница одржана на 15.8.2008 година. 

Предметниот радиодифузер на 24-ти ноември 2010 
година до Советот за радиодифузија на РМ достави Из-
вестување, бр.07-409, со кое меѓу другото го известува 
Советот дека се откажува од дозволата за вршење ра-
диодифузна дејност, дека во 2010-та година не ги ос-
тварувал правата кои произлегуваат од дозволата и де-
ка наведениот субјект ќе престане да функционира ка-
ко сателитски радиодифузер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со оглед дека во член 62, алинеја 2, Законот за радио-
дифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 
103/2008, 152/2008, 06/2010 и 145/2010) пропишува дека 
дозволата престанува да важи со писмена изјава на имате-
лот со која се известува Советот за радиодифузија на РМ 
дека престанува со емитувањето на радио/телевизиска 
програма, а имајќи во предвид дека Друштвото за сате-
литска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, пис-
мено го известува Советот дека во 2010-та година преста-
нува со вршење радиодифузна дејност - сателитско еми-
тување на телевизиски програмски сервис, исполнети се 
законските претпоставки за престанок на дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност, бр.07-3465/1 од 26.11.2008.  

Согласно член 60, став 1 од Законот за радиодифузна-
та дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/2008, 
152/2008, 06/2010 и 145/2010), за дозволата за вршење ра-
диодифузна дејност трговските радиодифузни друштва 
плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за ра-
диодифузија на РМ, за секоја тековна година почнувајќи 
од датумот на доделување на дозволата (член 60, став 6 од 
истиот Закон). По однос на обврската за плаќање надоме-
сток за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Друш-
твото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ 
Скопје, ги има следните доспеани а неплатени надоместо-
ци: делумен долг по Фактура бр.117/2009 од 11.6.2009, 
која се однесува на надоместокот за дозволата за перио-
дот од 11.6.2009 заклучно со 10.06.2010, на износ од 
800.000,00 денари и долг по Фактура бр.118/2010 од 
11.6.2010 година, која се однесува на надоместок за дозво-
ла за периодот од 11.6.2010 заклучно со 10.6.2011, на из-
нос од 2.424.042,00 денари, или вкупен фактуриран а неп-
латен долг во износ од 3.224.042,00 денари. Со оглед дека 
предметниот радиодифузер на 24-ти ноември 2010-та го-
дина го извести Советот дека се откажува од дозволата за 
вршење радиодифузна дејност, а со цел да биде опфатен 
само периодот во кој истиот вршел радиодифузна дејност, 
издадената Фактура бр.118/2010, која се однесува на на-
доместокот за дозвола за период од 11.6.2010 заклучно со 
10.6.2011 година, на радиодифузерот му се намали на из-
нос од 1.102.441,00 денари, кој износ се однесува на пери-
одот од 11.6.2010 заклучно со 24.11.2010 година. Врз ос-
нова на ваквата фактичка ситуација, Друштвото за сате-
литска радио дифузија „ЕРА САТ“ ДООЕЛ Скопје, се за-
должи да го плати доспеаниот годишен надоместок за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен из-
нос од 1.902.441,00 денари, од кои 800.000,00 денари по 
доставена фактура бр. 117/2009 од 11.6.2009 и 
1.102.441,00 денари по фактура бр. 118/2010 година, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.                                        

Имајќи го во предвид сето погоре наведено, Советот 
за радиодифузија на РМ, одлучувајќи по Известувањето 
на Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА САТ” 
ДООЕЛ Скопје, бр. 07-409 од 24.11.2010 година, за отка-
жување од дозволата за вршење радиодифузна дејност, 
согласно Заклучокот бр. 02-3643/5 од 16.12.2010 година, 
донесе решение како во диспозитивот.  

      Бр. 07-409        Совет за радиодифузија на РМ 
20 декември 2010 година      Претседател,        

          Скопје               Зоран Стефаноски, с.р.  
Упатство за правно средство: Против решението 

за престанок на важноста на дозволата за вршење на 
радиодифузна дејност, бр. 07-3465/1 од 26.11.2008 
година, Друштвото за сателитска радио дифузија „ЕРА 
САТ“ ДООЕЛ Скопје има право во рок од 15 дена од 
денот на добивањето на решението да поднесе тужба 
до надлежен суд. 
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