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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
970. 

Указ бр. 27 
Од 13 март 2012 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македони-
ја“ 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 
74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/2010, 23/2011,  47/2011 и 148/2011), 

 
СЕ РАЗРЕШУВА 
 
полковник ВЕЛКОВ Александар КРУМЕ 
До сега: Директор на Генералштабот на Армијата 

на Република Македонија 
Лична ВЕС: 31140 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 

      Бр. 07-436/1                             Претседател  
13 март 2012 година                на Република Македонија,  
         Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
971. 

Указ бр. 28 
Од 13 март 2012 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македонија 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2010, 23/2011,  47/2011 и 148/2011), 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
ЗА ДИРЕКТОР НА ГЕНЕРЛШТАБОТ  НА АР-

МИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
бригаден генерал ПЕТРОВСКИ Љупчо ДИМЧЕ 
ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден гене-

рал - генерал мајор 
Лична ВЕС: 31740 
 
До сега: Командант на 1.механизирана пешадиска 

бригада во Здружената оперативна команда на Армија-
та на Република Македонија. 

 Овој указ да се изврши  веднаш. 
 

        Бр. 07-437/1                            Претседател  
13 март 2012 година                на Република Македонија,  
         Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
972. 

Указ бр. 29 
Од 13 март 2012 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македонија 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2010, 23/2011,  47/2011 и 148/2011), 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
ЗА КОМАНДАНТ НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРА-

ТИВНА КОМАНДА  НА АРМИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

бригаден генерал ВЕЛИЧКОВСКИ  Добре МЕ-
ТОДИЈА 

 
ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал мајор 
Лична ВЕС: 31740 

До сега: Командант на 2.механизирана пешадиска 
бригада во Здружената оперативна команда на Армија-
та на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши  веднаш. 
 

      Бр. 07-438/1                             Претседател  
13 март 2012 година                на Република Македонија,  
         Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
973. 

Указ бр. 30 
Од 13 март 2012 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македонија 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2010, 23/2011,  47/2011 и 148/2011), 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
ЗА  НАЧАЛНИК НА ШТАБОТ НА ЗДРУЖЕ-

НАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА  НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

 
полковник  РАЦАЈ Ислам  МУХАМЕТ             
 
ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал 
Лична ВЕС: 31140 
До сега: Заменик на Командантот на полкот за спе-

цијални операции на Армијата на Република Македо-
нија. 

Овој указ да се изврши  веднаш. 
   
     Бр. 07-439/1                             Претседател  
13 март 2012 година                на Република Македонија,  
         Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
974. 

Указ бр. 31 
Од 13 март 2012 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана („Службен весник на Република Македонија 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 
75 од Законот за служба во Армијата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 36/2010, 23/2011,  47/2011 и 148/2011), 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
ЗА  КОМАНДАНТ НА 1.МЕХАНИЗИРАНА ПЕ-

ШАДИСКА БРИГАДА ВО ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРА-
ТИВНА  КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

 
полковник   ДИМЧОВ Павле СТОЈАН            
 
ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал 
Лична ВЕС: 31140 
До сега: Началник на штабот на Здружената опера-

тивна команда на Армијата на Република Македонија. 
Овој указ да се изврши  веднаш. 
 

     Бр. 07-440/1                            Претседател  
13 март 2012 година               на Република Македонија,  
         Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
975. 

Врз основа на член 79 од Законот за здруженија и 
фондации („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 52/2010 и 135/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 2 март 2012 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ СО СТАТУС 

ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
 
1. За претседател и членови на Комисијата за орга-

низации со статус од јавен интерес се именуваат: 
а) за претседател: 
- Елена Ивановска од Министерството за образова-

ние и наука, 
б) за членови: 
- Тоше Пановски од Министерството за финансии, 
- Јулијана Георгиевска од Министерството за правда, 
- Лена Ничевска од Министерството за труд и соци-

јална политика, 
- Маја Таневска од Министерството за култура, 
- Јадранка Иванова од Министерството за животна 

средина и просторно планирање, 
- Ели Чакар од Министерството за локална самоу-

права, 
- Стојанчо Стојковски од Министерството за здрав-

ство, 
- Гордана Цекова од Агенцијата за млади и спорт, 
- Светлана Киревска од Фондацијата за развој на 

мали и средни претприемништва од Скопје, 
- Христина Спасевска од Сојузот на здруженија за 

техничка култура на Македонија – Народна техника од 
Скопје. 

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

 
    Бр. 23-1654/1                         Претседател на Владата 
2 март 2012 година                 на Република Македонија, 
          Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

976. 
Врз основа на член  56  од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ПРАВОТО  НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на  остварување  и ко-
ристење на правото на социјална парична помош,  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
146/09, 59/11, 123/11 и 139/11),  во член 2 став 2 по точ-
ката 10 се додава нова точка 11 која гласи:  

„11. надоместок за патни трошоци и дневен оброк, 
остварен согласно програми/мерки од Оперативниот 
план за активни програми и мерки за вработување. “ 

 
Член 2 

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

 
 Бр. 10-1641/4                               Министер за труд  

8 март 2012 година                        и социјална политика, 
     Скопје                                Спиро Ристовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

977. 
Врз основа на член 21 став (11 ) од Законот за упра-

вување со пакување и отпад од пакување („Службен 
весник на Рeпублика Македонија“ бр. 161/09, 17/11, 
47/11, 136/11 и 6/12), министерот за животна средина и 
просторно планирање,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО  ЗА 
ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 

СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жина на барањето  за добивање на дозвола за постапу-
вање со отпад од пакување. 

 
Член 2 

Барањето за добивање на дозволата од член 1 од 
овој правилник  се поднесува на образец во формат  А- 
4   во бела боја.  

Формата и содржината на барањето за добивање на 
дозволата од член 1 на овој правилник е дадена во При-
лог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 07-2251/1 

7 март 2012 година                                 Министер, 
     Скопје                               Абдилаќим Адеми, с.р. 
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_____________________
 
978. 

Врз основа на член 22 став (10 ) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 47/11 и 148/11), министерот за животна 
средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО  ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 
СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржина на барањето за добивање на дозвола за постапување 
со отпадни батерии и акумулатори. 

 
Член 2 

Барањето за добивање на дозволата од член 1 од овој правилник  се поднесува на образец во  формат  А- 4   
во бела боја.  

Формата и содржината на барањето за добивање на дозволата од член 1 на овој правилник е дадена во 
Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-2251/2 

7 март 2012 година                                                                                                                          Министер, 
     Скопје                                                                                                                          Абдилаќим Адеми, с.р. 
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979. 
Врз основа на член 47 став  (1) од Законот за проце-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за животна среди-
на и просторно планирање, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВАТА ПОЧЕТНА ОБУКА 
ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА ДОБРАТА 
И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
1. Со оваа програма се пропишуваат темите за 

спроведување на првата почетна обука за проценувач 
на вредноста на добрата и влијанијата врз животната 
средина. 

2. Програмата  за првата почетна обука се спрове-
дува според следните теми: 

- Опфат на процена; 
- Основни поими за медиумите и областите на жи-

вотната средина; 
- Одговорност за штета предизвикана врз животна-

та средина; 
- Вредности на животната средина; 
- Методи на процена на вредноста на добрата и вли-

јанијата врз животната средина; 
- Извештај за процена и 
- Анализа на случај. 
3. Прописите и литературата во кои се содржани те-

мите за првата почетна обука за проценувач на вредно-
ста на добрата и влијанијата врз животната средина се 
дадена во прилог  кој е составен дел на оваа програма. 

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

 
Бр. 07-1535/3                     Министер за животна средина 

28 февруари 2012 година        и просторно планирање, 
     Скопје                            Абдилаќим Адеми, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог  
 
Прописи и литература во кои се содржани темите за 

прва почетна обука за проценувач на  вредноста на до-
брата и влијанијата врз животната средина  

1. Закон за процена;  
2. Закон за животната средина; 
3. Закон за управување со отпадот; 
4. Закон за заштита на природата; 
5. Закон за квалитет на амбиентниот воздух; 
6. Закон за управување со пакување и отпад од па-

кување; 
7. Закон за управување со батерии и акумулатори и 

отпад од батерии и акумулатори; 
8. Закон за заштита од бучава во животната среди-

на; 
9. Закон за генетски модифицирани организми; 
10. Закон за водите; 
11. Закон за хемикалии; 
12. Методологија за процена на вредноста на добра-

та и влијанијата врз животната средина; 
13. Финансиски менаџмент , Сашо Арсов, Економ-

ски факултет Скопје, 2007; 
14. Економска вреднување на животната средина: 

Методи и студии на случаи, Guy GARROD, Kenneth 
G.WILLIS, Edward Elgar, 2000 (Economic Valuation of 
the Environment: Methods and Case Studies, Guy GAR-
ROD, Kenneth G.WILLIS, Edward Elgar, 2000); 

15. Вреднување и животната средина : Теорија, ме-
тоди и практики  (Предности на економијата во живот-
ната средина), Martin O’CONNOR, Clive L.SPASH, Ed-
ward Elgar,1999 (Valuation and the Environment: Theory, 
Method and Practice (Advances in Ecological Economics), 
Martin O’CONNOR, Clive L.SPASH, Edward Elgar, 
1999) и  

16. Меѓународен прирачник за не-пазарно вредну-
вање на животната средина, Jeff BENNETT, Edward El-
gar, 2011 (The International Handbook on Non – market 
Environmental Valuation, Jeff BENNETT, Edward Elgar, 
2011). 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
980. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувај-
ќи по барањето на Трговското друштво за трговија на 
големо и мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, 
ТОРПЕДО МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, за из-
давање на привремено решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 12.3.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за трговија на големо и 

мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО 
МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште на ул. 
„Прилепска“ бб, Битола, му се издава решение за стек-
нување на привремен статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
со планирана моќност од 993,6 kW и со локација на КП 
бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Оп-
штина Битола. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Трговско друштво за трговија на 

големо и мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, 
ТОРПЕДО МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со се-
диште на ул. „Прилепска“ бб, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-22 

- назив на електроцентралата: TОРПЕДО - СОЛАР 
ГТ 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 
бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Оп-
штина Битола 

- планирана моќност на електроцентралата: 993,6 
kW (4320 модули со моќност на модули од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.394.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
12.3.2013 година 

3. Фотонапонската електроцентрала со планирана 
моќност 993,6 kW и со локација на КП бр.575/2, КО 
Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола, 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/12). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 18/12). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
  УП1 бр. 08-22/12     
12 март 2012 година                         Претседател, 
        Скопје                            Димитар Петров, с.р.   

__________ 
981. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувај-
ќи по барањето на Друштвото за производство и ди-
стрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДОО-



14 март 2012  Бр. 35 - Стр. 9 
 
 
ЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 12.3.2012 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со 
седиште на ул. „Мито Хаџивасилев-Јасмин“ бр.30/2-3, 
Скопје, му се издава решение за стекнување на привре-
мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за фотонапонската електроцентрала со планирана моќ-
ност од 993,6 kW и со локација на КП. бр.148/8 и КП. 
бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина Прилеп. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштвото за производство и 

дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДО-
ОЕЛ Скопје со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев-Јас-
мин“ бр.30/2-3, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-23 

- назив на електроцентралата: ЛАГОВО 
- податоци за локација на електроцентралата: КП. 

бр.148/8 и КП. бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина 
Прилеп 

- планирана моќност на електроцентралата: 993,6 
kW (4320 модули со моќност на модули од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.372.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
12.3.2013 година 

3. Фотонапонската електроцентрала со планирана 
моќност од 993,6 kW и со локација на КП. бр.148/8 и 
КП. бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина Прилеп, тре-
ба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да под-
несе барање до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија за продолжување на важноста на 
ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правил-
никот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 18/12). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија за секоја статусна промена и/или промена на 

техничко-технолошките карактеристики на фотонапон-
ската електроцентрала, наведени во ова решение, сог-
ласно член 11 од Правилникот за повластени производи-
тели на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
  УП1 бр. 08-23/12     
12 март 2012 година                         Претседател, 
        Скопје                            Димитар Петров, с.р.   

__________ 
982. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувај-
ќи по барањето на Друштвото за производство, тргови-
ја и услуги СОЛАРMAK ДОО Скопје, за издавање на 
привремено решение за стекнување на статус на повла-
стен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 12.3.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАРMAK ДОО Скопје со седиште на ул. „Роберт 
Кох“ бр. 1/2-3, Скопје, му се издава решение за стекну-
вање на привремен статус на повластен производител 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
со планирана моќност од 49,9875 kW и со локација на 
КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина 
Чучер Сандево. 
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2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги СОЛАРMAK ДОО Скопје со седиште на  
ул. „Роберт Кох“ бр.1/2-3, Скопје  

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-24 

- назив на електроцентралата: КАРАЏИНЕЦ 1 
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина Чучер 
Сандево  

- планирана моќност на електроцентралата: 49,9875 
kW (645 модули со моќност на модули од 77,5 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 70.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: 1 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
12.3.2013 година 

3. Фотонапонската електроцентрала со планирана 
моќност од 49,9875 kW и со локација на КП 1943, КО 
Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина Чучер Сандево, 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија за продолжување на важно-
ста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 18/12). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на фотона-
понската електроцентрала, наведени во ова решение, 
согласно член 11 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 18/12). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
  УП1 бр. 08-27/12     
12 март 2012 година                         Претседател, 
        Скопје                            Димитар Петров, с.р.   

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

983. 
Врз основа на член 2 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.156/2009)  и Со-
општението на Државниот завод за статистика за исп-
латената плата по вработен во Република Македонија 
бр.4.1.12.14 од 28.02.2012 година, Фондот на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија ги утвр-
дува и објавува  

 
ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ  КОЕФИЦИЕНТИ  

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРА-
НЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИ-
СКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2011 ГО-
ДИНА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2012 ГОДИНА 

 
1. Платите остварени од 1970 до 2011 година што 

се земаат за утврдување на пензиската основа  се прес-
метуваат според просечната плата на вработените во 
Републиката од 2011 година, како последна календар-
ска година што и предходи на годината во која осигу-
реникот го остварува правото на пензија, со валориза-
ционите коефициенти што се пресметуваат врз основа 
на статистичките податоци за движењето на платите на 
сите вработени во Републиката. Така утврдените кое-
фициенти се множат со факторот 0,9982,  и изнесуваат: 

 
Година Просечна плата Коефициент 

1970 0,001136 18.318.200,1761 
1971 0,001366 15.233.876,5739 
1972 0,001625 12.805.831,0154 
1973 0,001872 11.116.172,7564 
1974 0,002400 8.670.614,7500 
1975 0,003013 6.906.563,3588 
1976 0,003435 6.058.071,4410 
1977 0,004087 5.091.625,9848 
1978 0,004902 4.245.099,0208 
1979 0,005775 3.603.372,3636 
1980 0,006945 2.996.324,7516 
1981 0,008817 2.360.153,7258 
1982 0,011259 1.848.252,5446 
1983 0,014076 1.478.365,6863 
1984 0,019542 1.064.859,0421 
1985 0,032821 634.029,2922 
1986 0,066730 311.845,8774 
1987 0,133917 155.390,8421 
1988 0,359726 57.848,1272 
1989 6,420000 3.241,3513 
1990 38,540000 539,9449 
1991 77,850000 267,3022 
1992 764,000000 27,2375 
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1993 4854,000000 4,2871 
1994 9009,000000 2,3099 
1995 9373,000000 2,2202 
1996 9445,000000 2,2032 
1997 9469,000000 2,1976 
1998 9623,000000 2,1625 
1999 9754,000000 2,1334 
2000 9942,000000 2,0931 
2001 10552,000000 1,9721 
2002 11279,000000 1,8450 
2003 11824,000000 1,7599 
2004 12293,000000 1,6928 
2005 12597,000000 1,6519 
2006 13517,000000 1,5395 
2007 14584,000000 1,4269 
2008 16096,000000 1,2928 
2009 19957,000000 1,0427 
2010 20553,000000 1,0125 
2011 20847,000000 0,9982 

 
2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 

1  на ова известување,  а согласно членот 37 став 3 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување,  се 
сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 
1,0241. 

 
    Бр.  02-1489/1 
7 март 2012 година                                Директор,  

   Скопје                                       Беким Незири, с.р.  
__________ 

984. 
Врз основа на член 20 од Законот за пензиско и ин-

валидско осигурување („Сл.весник на  РМ“ бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 
50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 
70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 
156/2009, 83/2010, 156,2010, 24/2011, 51/2011, 11/2012) 
и Соопштението на Државниот завод за статистика за 
исплатена просечна плата  по вработен во Република 
Македонија број 4.1.12.13 од 28.2.2012 година, Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување  на Маке-
донија, ја утврдува и објавува  

 
ВИСИНАТА  НА  ПЕНЗИСКИТЕ  ОСНОВИЦИ   
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ 
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕ-
СТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА 

ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2012 ГОДИНА 
 
1. Висината на пензиските основици за осигурени-

ците и лицата кои не оствариле плата односно надоме-
сток на плата по 1 јануари 1970 година, според струч-
ната подготовка изнесува:   

- за висока стручна подготовка...... 19.470,00 денари 

- за виша стручна подготовка или 
подготовка за висококвалификуван  
работник............................................16.245,00 денари 
- за средна стручна подготовка или 
подготовка за квалификуван  
работник............................................14.740,00 денари  
- за стручна подготовка на полуквалификуван 
работник односно нижа стручна  
подготовка ........................................13.065,00 денари 
- за осигуреници и лица без стручна  
подготовка.......................................12. 535,00 денари. 
2. Износите од точката 1 на ова известување се сме-

та како просечна плата остварена во 2011 година и слу-
жи за утврдување на пензиската основа на осигурени-
ците односно лицата кои не оствариле плата, а кои пра-
во на пензија  остваруваат во 2012 година.  

 
Бр.  02-1490/1 

7 март 2012 година                              Директор,  
   Скопје                                      Беким Незири, с.р.  

__________ 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

985. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за 

технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони во име на Владата на Ре-
публика Македонија како основач на Технолошката 
индустриска развојна зона „Скопје 2“, на ден 31.1.2012 
година ги донесе следните  

 
П Р А В И Л А 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО  
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 2“ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овие правила за условите за користење на Тех-
нолошко индустриската развојна зона „Скопје 2“, се 
одредуваат условите под кои се користи просторот на 
ТИРЗ „Скопје 2“ за вршење дејност од страна на корис-
ниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, 
внатрешниот ред и мерките за заштита на животната 
средина и природата.   

 
Член 2 

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се 
должни да работат согласно овие правила и законодав-
ството на Република Македонија. 
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II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 
ЗОНАТА 

 
Член 3 

Корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“, објектите и про-
сторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на 
одобрената планска документација за ТИРЗ „Скопје 2“ 
за градежната парцела согласно Договорот за долготра-
ен закуп на градежно земјиште. 

 
1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ 

 
Член 4 

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички 
блок треба за секој поединечен простор да изврши вна-
трешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја вна-
трешна изградена ограда треба да биде транспарентна, 
добро одржувана со поставување на обезбедување спо-
ред одобрението добиено од основачот.  

2. Пресметка на потрошената вода од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани водомери, чие 
поставување е обврска и на трошок на корисникот. 

3. Пресметката на потрошениот гас од страна на ко-
рисниците се врши преку инсталирани мерни инстру-
менти МРС која корисникот е должен сам да ја инста-
лира.  

4. Искористената вода и потрошениот гас, Корисни-
кот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на 
инсталираните мерни инстументи, а по добивање на 
сметка. 

5. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги ис-
пушти отпадните води во   примарната канализациона 
мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречи-
стување на истите во соодветни пречистителни стани-
ци, кои корисникот треба да ги изгради.  

 
2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 
Член 5 

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на За-
куподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот 
за надоместоци за извршени услуги на корисници до-
несен од страна на основачот, кој претставува составен 
дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу 
оснивачот и корисникот на зоната согласно член 33 од 
Законот за ТИРЗ и согласно член 34 од Законот за 
ТИРЗ, на име и по основ на:  

- одржување на јавните површини и инфраструкту-
рата во составот на јавните површини, а во границите 
на зоната; 

- одржување на уличното осветлување на јавните 
површини во зоната; 

- обезбедување на границите на зоната; 
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и 

обезбедување на услови за работење на Царинските и 
даночните служби; 

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за 
нормално функционирање на зоната. 

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за 
одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа 
од денот на добивање на Решение за работа од Дирек-
цијата за технолошки индустриски развојни зони сог-
ласно тековниот „Тарифник на Оснивачот за надоме-
стоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ 
„Скопје 2““. 

 
3. ГРАДЕЖНИ  ПРОЦЕДУРИ 

 
Член 6 

1. По регулирањето на закупот на просторот, заку-
пувачот треба да добие согласност да ја отпочне из-
градбата пред завршување на основната инфраструкту-
ра на ТИРЗ.  

Закупувачот - корисник ќе го користи просторот спо-
ред овие правила донесени од основачот, по инструкции 
на проект менаџерот одреден од основачот, како и спо-
ред прописите за времен пристап и времен приклучок на 
основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и 
безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. 

Закупувачот- корисник ќе ги изгради сите потребни 
времени влезови во просторот  на локација и на начин 
одобрен од основачот, а по завршувањето на инфра-
структурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезо-
ви на начин прифатлив и усогласен со Основачот. 

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.  
За изградба на стабилни и цврсти згради и други 

објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е дол-
жен, за своја сметка, да ангажира специјализирана ин-
женерска фирма за рекогносцирање на земјиштето и 
изведба на детални геотехнички истражни работи, со 
цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на 
земјиштето потребни за изготвување на проектната до-
кументација. 

3. Закупувачот  - корисник и  изведувачот  на  гра-
дежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, 
одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, 
патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите 
и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-
ници, мостови и други градби) при изведувањето гра-
дежни работи во закупената недвижност  и веднаш да 
го поправат оштетеното. 

4. За да се гарантира доследното извршување на об-
врските од точка 3 по потпишувањето на договорот за 
закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот анга-
жиран од страна на Закупувачот се должни да депони-
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ра кај основачот парични средства или банкарска га-
ранција за да одговори на сите можни оштетувања на 
инфраструктурата, како и за трошоците за нивно сани-
рање. Во зависност од големината на закупениот про-
стор висината на депозитот или банкарската гаранција 
е во износ:  

 
ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА              
Големина на парцела /  износ :                            
- 2.500м2 или помалку     -   500.000,00 денари.    
- 2.500м2 до 5.000м2        -   800.000,00 денари.        
- 5.000м2 до 10.000м2      - 1.200.000,00 денари. 
- 10.000м2 и повеќе          - 1.500.000,00 денари. 
 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА 
Големина на парцела / износ :  
За сите големини   500.000,00 денари. 
 
4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила 

се додека Закупувачот не добие соодветен документ за 
употреба на објектот од надлежниот орган. 

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба 
да го одржуваат просторот во добра состојба во текот 
на целиот период на изведување градежни работи сог-
ласно следните правила: 

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад 
за времетраење на градбата, треба да се отстранат од 
локацијата согласно важечките законски прописи од 
областа на заштита на животната средина; 

б. Сите  транспортни  возила  треба  да  се опреме-
ни со заштитна церада за  време   на  превозот  за   да  
се избегне можното растурање на  отпадните материи;    

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се долж-
ни сами да ја обезбедат дозволата  за  користење  на со-
одветните  депонии  од ЈП за комунална хигиена пред да 
отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;      

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни 
се да обезбедат правилно  складирање на вкупно по-
требниот градежен материјал во соодветни простории 
од времен карактер, а за останатото треба да се коорди-
нираат со Основачот;  

д. За време на работните и неработните часови За-
купувачот и неговиот изведувач се должни и одговор-
ни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје 
при работа.  

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од стра-
на на Закупувачот се одговорни за цело времетраење 
на градбата да се грижат за материјалите, постројките 
и другата опрема што е потребна за изведување на ра-
ботите. 

е. На вработените не им е дозволено да живеат во 
просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата. 

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА 
 

Член 7 
Сите површински води од закупеното земјиште тре-

ба да се собираат на локацијата и соодветно да се насо-
чат и испуштат во атмосферската канализација или со-
одветните одводни објекти. Во никој случај површин-
ските води не смеат да бидат насочени или испуштени 
кон соседните локации од Зоната или слободно испу-
штени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е 
обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање 
на сите наталожени ситни честички и крупен материјал 
од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот 
мора да ја постави во рамките на неговата парцела. 

 
III. ДЕЈНОСТИ 

 
1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ  

ВО ЗОНАТА 
 

Член 8 
1. Во зоната се вршат производствени и услужни 

дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, 
банкарски и други финансиски работи, работи на оси-
гурување и реосигурување на имоти и лица и други ра-
боти исклучиво за потребите на работењето на зоните. 

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови: 
а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупро-

изводите и готовите производи да можат да се утврдат 
и контролираат. 

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, 
животната средина и здравјето на луѓето во зоната;  

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните 
средства и вработените од ризици кои произлегуваат 
од работењето.  

2. Во ТИРЗ „Скопје 2“ корисникот може да врши и:  
а) Складирање на стоки за свои потреби;  
б) Промет на стоки и услуги за другите корисници 

во зоната. 
 

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО 
ЗОНАТА 

 
Член 9 

Во Технолошко индустриската развојна зона 
„Скопје 2“ не смее да се врши активност поврзана со:   

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со исте-
чен рок или инфицирани, отпадни материи кои ја зага-
дуваат животната средина или кои не се за човечка и 
животинска употреба;  

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се по-
требни за индустриски, медицински и научно- истра-
жувачки цели, одобрени од надлежните органи на Ре-
публика Македонија;  
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3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски 
и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се 
употребуваат во индустриски, преработувачки, меди-
цински и фармацевтски цели, според сертификати из-
дадени од Министерството за здравство;  

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански 
експлозиви;  

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји 
или фирми кои се предмет на ембарга и блокади нало-
жени од национални и меѓународни органи и власти;  

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавни-
от морал, јавната безбедност и одбраната;  

7. Производство и услуги кои не се во согласност со 
законите на Република Македонија и на меѓународните 
договори ратификувани во Република Македонија кои 
се однесуваат на заштитата на интелектуалната и инду-
стриска сопственост и  

8. Производство и услуги кои произлегуваат од зло-
употреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, 
лиценци, права и концесии издадени од надлежен ор-
ган.  

 
IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО  
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА 

 
Член 10 

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и 
други лица на подрачјето на Технолошко индустриска-
та развојна зона е дозволено само со легитимација из-
дадена од основачот.  

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, 
движењето и излегувањето на подрачјето на Техноло-
шко индустриската развојна зона, се издавааат легити-
мации кои можат да бидат за:  

- вработените; 
- надворешни лица (изведувачи  на градежни и дру-

ги работи за основачот  или  корисниците на Техноло-
шко индустриската развојна зона );  

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во 
посета во Технолошко индустриската развојна зона;  

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на 
Технолошко индустриската развојна зона;  

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата 
за обезбедување на Технолошко индустриската развој-
на зона во координација со царинскиот орган.  

4. Товарните возила кои  влегуваат односно излегу-
ваат за истовар или утовар на подрачјето на Техноло-
шко индустриската развојна зона го користат влезот 
односно излезот утврден во согласност со царинскиот 
орган. 

5. За се што со овие Правила не е предвидено во де-
лот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската 
развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правил-
никот за поблиските критериуми и начинот на уредува-
ње на технолошко индустриските развојни зони“ и 
„Правилникот за задолжителните податоци кои треба 
да ги содржи записот од задолжителната евиденција и 
пропишаниот образец од записот на задолжителната 
евиденција во технолошко индустриска развојна зона“. 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
112/2007) 

 
V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 
  

Член 11 
1. Постапката за заштита од комунални и индустри-

ски опасни и штетни материи во производството, упо-
требата, транспортот, прометот, складирањето, отстра-
нувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши 
на начин и под услови да не се доведе во опасност жи-
вотот и здравјето на луѓето и опстанокот на животин-
скиот и растителниот свет, да не се загади животната 
средина и природата како во процесот на функцијата, 
така и при појава на дефекти, во согласност со мерила-
та и условите утврдени со закон и меѓународните кон-
венции и договори кои Република Македонија ги рати-
фикувала или им пристапила. 

2. За се што се однесува со заштитата на животната 
средина и природата, а што не е предвидено со овие 
правила ќе се применуваат одредбите од прописите од 
областа на заштита за животната средина.  

 
VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА 

 
Член 12 

Овие правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објават по добивањето согласност од Влада-
та на Република Македонија. 

 
  Бр. 03-282/5                            Дирекција за ТИРЗ 

13 март 2012 година                  Член на Управен одбор, 
      Скопје                              Дејан Николовски, с.р. 
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986. 
Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска 
развојна зона “Скопје 2“, на ден 31.1.2012 година го донесе следниот 

 
Т А Р И Ф Н И К 

НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“НА  
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН 

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ 
 
I 
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II 
Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 

од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од 
денот на добивање на Решение за работа од Дирекција-
та за технолошки индустриски развојни зони. 

Надоместоците за услугите од Дел I точки 1. и 4. од 
овој  тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од 
денот на доставување на фактурата, а надоместоците 
на услугите од Дел I точки 2. и 3. од овој тарифник се 
наплатуваат авансно на приходната сметка на Дирек-
цијата за технолошки индустриски развојни зони. 

 
III 

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од 
ТИРЗ „Скопје 2“ од  Дел I точка  2. на овој тарифник се 
врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средс-
тво или по фактура за стока транспортирана со повеќе 
превозни средства со неограничен број на влез/излез на 
превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 ча-
сот.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стока наменета за испитување, анализирање или те-
стирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот за-
кон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и 
од ТИРЗ „Скопје 2“ од  Дел I точка  2. на овој тарифник. 

 
IV 

Идентификациона картички од Дел I точка 4 од овој 
тарифник, се со важност од 2 (две) календарски годи-
ни. Корисникот е обврзан за секоја промена на врабо-
тените и превозните средства за кои се издава иденти-
фикациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ 
поради поништување или издавање на нова идентифи-
кациона картичка. 
 

Член 2 
Овој тарифник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, истиот ќе се објави по добивањето на согласност од 
Владата на Република Македонија, а ќе се применува 
од 1 јануари 2013 година. 

 
  Бр. 02-161/8                            Дирекција за ТИРЗ 

31 јануари 2012 година             Член на Управен одбор, 
      Скопје                              Дејан Николовски, с.р. 
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