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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4601. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 15/2011, 15/2013 
и 139/2014),  Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НОМИНАЦИЈА НА КАНДИДАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ФУНКЦИЈАТА  
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 

 
Член 1 

За функцијата  Генерален секретар на Обединетите Нации се номинира д-р Срѓан Керим, поранешен ми-
нистер за надворешни работи на Република Македонија и 62-ри Претседател на Генералното Собрание на 
Обединетите Нации. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни работи да преземе соодветни активности за промоција на 
кандидатурата на Срѓан Керим за функцијата Генерален секретар на Обединетите Нации.  

 
Член 3 

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

 
               Бр 128/2 Заменик на претседателот 
 16 септември 2015 година на Владата на Република 
                 Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

  Стр. 
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4617. Одлука за продолжување на ли-

ценцата за вршење на енергетска 

дејност складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогори-

ва и горива за транспорт - Склади-

рање на Еуродизел БС (Д-Е V), Еу-

росупер БС 95, Еуросупер БС 98,  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен наф-

тен гас (ТНГ) ........................................ 23 

4618. Исправка на Одлука на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 23 
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вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија ...... 24 

 Резолуции на Советот за безбед-

ност на Обединетите нации со кои 

се воведува, изменува или укинува 

режим на санкции против држави, 

ентитети или поединци  

    6. Одлука за воведување на рестрик-

тивните мерки заради закани кон 

меѓународниот и регионалниот мир 

и безбедност, причинети од теро-

ристички и екстремистички акти, 

согласно Резолуцијата 2200 (2015) 

за Судан на Советот за безбедност 

на Обединетите нации....................... 2 

 Огласен дел....................................... 1-52 
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4602. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 

плата и другите надоместоци на избрани и именувани 

лица во Република Македонија („Службен весник на 

СРМ“ бр.36/90) и „Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 

161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012 

и 145/2012, 170/2013 и 139/2014), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата одржана на 7 септември 

2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-

ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 

ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-

НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефици-

енти за пресметување на платата на функционерите 

кои ги именува Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 

94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 

137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 

39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 

70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 

99/2014, 116/2014 и 152/2015), во табелата: 

По алинејата „директор на Државниот санитарен и 

здравствен инспекторат – 2,9“ се додава нова алинеја 

која гласи: 

„- директор на Управата за електронско здравство – 

2,9“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 24–5453/3 Претседател на Владата 

7 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4603. 

Врз основа на член 10 од Законот за Управата за 

јавни приходи („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 43/2014 и 61/2015), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 2 септември 

2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК -ДИРЕКТОР  

НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

  

1. За вршител на должноста заменик -директор на 

Управата за јавни приходи, орган во состав на Ми-

нистерството за финансии, до изборот на заменик -

директор по објавен јавен оглас се именува Насер 

Демири. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–9510/1 Претседател на Владата 

2 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4604. 

Врз основа на член 249-д од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015 и 61/2015), Влада-

та на Република Македонија на седницата одржана на 7 

септември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА 

ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЗДРАВСТВО 

 

1. За вршител на должноста директор на Управа-

та за електронско здравство, орган во состав на Ми-

нистерството за здравство се именува Милан Ари-

занкоски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–9511/1 Претседател на Владата 

7 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4605. 

Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за 

заштита на природата („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 

35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 

163/2013, 41/2014 и 146/2015), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 7 септември 

2015 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК ОД ОП-

ШТИНАТА НА ЧИЕ ПОДРАЧЈЕ СЕ НАОЃА НАЦИ-

ОНАЛНИОТ ПАРК НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК  

МАВРОВО - МАВРОВИ АНОВИ 

 

1. Џелал Абдиу се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор-претставник од општината на чие 

подрачје се наоѓа националниот парк на Јавната уста-

нова Национален парк Маврово - Маврови Анови.  

2. За член на Управниот одбор-претставник од оп-

штината на чие подрачје се наоѓа националниот парк 

на Јавната установа Национален парк Маврово - Мав-

рови Анови се именува Садула Мурати. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–9543/1 Претседател на Владата 

7 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4606. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 

41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 

145/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 

139/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 7 септември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ  

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ 

НА ОСНОВАЧОТ НА ПOУ Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ 

СКОПЈЕ 

 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот на Посебното основно учи-

лиште д-р Златан Сремец Скопје, поради истек на ман-

датот се разрешуваат:  

- Гордана Стојковска-Анѓелковска и 

- Валентина Антовска. 

 2. За членови на Училишниот одбор – претставни-

ци на основачот на Посебното основно училиште д-р 

Златан Сремец Скопје, се именуваат: 

- Вера Жупан и 

- Далибор Мерџанов.  

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–9545/1 Претседател на Владата 

7 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4607. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 

41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 

145/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 

139/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 7 септември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ПОУ ЗА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ „СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“- НОВО СЕЛО 

 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор – 

претставници на основачот  на Посебното основно учи-

лиштe за ученици со посебни воспитно-образовни пот-

реби „Св. Климент Охридски“- Ново Село, поради ис-

тек на мандатот се разрешуваат:  

- Благој Митрев и 

- Наце Цеков. 

2. За членови на Училишниот одбор – претставници 

на основачот  на Посебното основно училиштe за уче-

ници со посебни воспитно-образовни потреби „Св. 

Климент Охридски“- Ново Село се именуваат:  

- Силвана Маркова и 

- Коце Русков. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–9546/1 Претседател на Владата 

7 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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4608. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 

41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 

145/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 

139/2014), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 7 септември 2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ПОСЕБНО ОСНОВНО УЧИ-

ЛИШТЕ СО УЧЕНИЧКИ ДОМ „МAЦA ЃОРЃИЕВА  

ОВЧАРОВА“-ВЕЛЕС 

 

1. Од должноста членови на Училишниот одбор - 

претставници на основачот на Посебното основно учи-

лиште со ученички дом „Мaцa Ѓорѓиева Овчарова“-Ве-

лес, поради истек на мандатот се разрешуваат: 

- Михаил Ѓошев и 

- Мартин Мајсторов. 

2. За членови на Училишниот одбор - претставници 

на основачот на Посебното основно училиште со уче-

нички дом „Мaцa Ѓорѓиева Овчарова“-Велес се имену-

ваат: 

- Ристе Најдов и 

- Далиборка Златева. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–9550/1 Претседател на Владата 

7 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

4609. 

Врз основа на член 124 од Законот за основното об-

разование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 

41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015 и 

145/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 

139/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 7 септември 2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УЧИЛИШНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ „КОЧО РАЦИН“- 

БИТОЛА 

 

1. Верка Андоновска се разрешува од должноста 

член на Училишниот одбор - претставник на осно-

вачот на Заводот за рехабилитација на деца со ош-

тетен слух „Кочо Рацин“ - Битола, поради истек на 

мандатот. 

2. За член на Училишниот одбор - претставник на 

основачот на Заводот за рехабилитација на деца со ош-

тетен слух „Кочо Рацин“- Битола се именува Марјанче 

Ѓуровски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–9552/1 Претседател на Владата 

7 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

   

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

4610. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот за соработка помеѓу Владата на Ре-

публика Македонија и Агенцијата за меѓународен 

развој на САД за банкарски гаранции во земјодел-

ство и рурален развој во Република Македонија, 

склучен на 2 јули 2015 година во Скопје, ратифику-

ван со Закон за ратификација на Договорот за сора-

ботка помеѓу Владата на Република Македонија и 

Агенцијата за меѓународен развој на САД за банкар-

ски гаранции во земјоделство и рурален развој во 

Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 148/2015), е влезен во сила на 

8 септември 2015 година. 

 

9 септември 2015 година Министер, 

Скопје м-р Никола Попоски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
4611. 

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 13 од Уредбата за начинот на распределба, 
дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на 
Република Македонија“ 82/15) го објавува Планот за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 
2016 година 

 
Б Р О Ј 

НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО ДРЖАВИ И КВОТИ СО НАЗНАКА  
КОЈ ОД НИВ СЕ КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ 
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          Бр. 09-6027/2                                                                         

14 септември 2015 година                                                              Министер за транспорт и врски, 

              Скопје                                                                                        Владо Мисајловски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4612. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на член 31 од Законот за презе-
мање на акционерски друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 69/2013, 188/2013 и 
166/2014), постапувајќи по Барањето за издавање доз-
вола за понуда за преземање на Пелистерка АД Скопје, 
поднесено од ТТК Банка АД Скопје, Оддел за работа 
со хартии од вредност, во име и за сметка на презема-
чот, Трговско друштво за вработување на инвалидни 
лица за производство и трговија ЦИП ПРОДУКТ ДОО-
ЕЛ Скопје, број бр.11-6045/1 од 24.8.2015 година, на 
седницата одржана на ден 9.9.2015 година го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА  
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

 
1. На Трговското друштво за вработување на инва-

лидни лица за производство и трговија ЦИП ПРО-
ДУКТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Кочо Рацин 
бр.97, Скопје, Република Македонија, се издава дозво-
ла за давање понуда за преземање на Пелистерка АД 
Скопје. Понудата за преземање ја дава ТТК Банка АД 
Скопје, Оддел за работа со хартии од вредност, во име 
и за сметка на Трговското друштво за вработување на 
инвалидни лица за производство и трговија ЦИП ПРО-
ДУКТ ДООЕЛ Скопје.  

2. Понудата за преземање се однесува на 17.019 
обични акции со право на глас издадени од Пелистерка 
АД Скопје и 8.778 приоритетни партиципативни акции 
издадени од Пелистерка АД Скопје. 

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши 
по цена од 2.100,00 денари по акција. 

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 де-
на од денот на првото објавување на понудата за презе-
мање. 

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен 
да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предви-
ден со Законот и Понудата за преземање. 

6. Жалбата против ова решение не го одложува не-
говото извршување. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП 1 Број 10-121 Комисија за хартии од вредност 

9 септември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

4613. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 
13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, постапу-
вајќи по Барањето на Акционерското друштво 
КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје за одобрување 
на  приватна понуда на хартии од вредност поднесено 
на ден 25.8.2015 година, на седницата одржана на ден 
9.9.2015 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Акционерското друштво КОППЕР ИНВЕСТ-

МЕНТС АД Скопје се дава одобрение за издавање на 

долгорочни хартии од вредност по пат на приватна по-

нуда - трета емисија на 22.500 обични акции со вкупен 

продажен износ на емисијата од 90.000 евра во денар-

ска противвредност од 5.537.970,00 денари, согласно 

Одлука бр. 02-270 од 5.8.2015 година за зголемување 

на основната главнина на КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС 

АД Скопје со влогови, преку издавање на нови акции 

од трета емисија по пат на приватна понуда, донесена 

на собранието на акционери одржано на ден 5.8.2015 

година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и согласно Одлуката бр. 02-270 

од 5.8.2015 година за зголемување на основната глав-

нина на КОППЕР ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје со вло-

гови преку издавање на нови акции од трета емисија по 

пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-

на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 

зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 

регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-

ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-

рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија  да достави доказ 

дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП 1 Број 10-122 Комисија за хартии од вредност 

9 септември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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4614. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014 и 15/2015) и врз основа на член 48 став 3 и член 50 
став 3 од од Законот за инвестициски фондови („Службен 
весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 
67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата одржана 
на ден 09.09.2015 година, утврди пречистен текст на Пра-
вилникот за формата, содржината и начинот на водење на 
Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврду-
вање на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд. 
Пречистениот текст на Правилникот за формата, содржи-
ната и начинот на водење на Регистарот на инвестициски 
фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот 
број на инвестицискиот фонд ги опфаќа Правилникот за 
формата, содржината и начинот на водење на Регистарот 
на инвестициски фондови и начинот на утврдување на 
идентификацискиот број на инвестицискиот фонд („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 86/2009) Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на Регистарот на инвести-
циски фондови и начинот на утврдување на идентифика-
цискиот број на инвестицискиот фонд („Службен весник на 
РМ“ бр. 85/2014) и Правилникот за формата, содржината и 
начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондо-
ви и начинот на утврдување на идентификацискиот број на 
инвестицискиот фонд („Службен весник на РМ“ бр. 
104/2015) 

 
Бр. 03-1293/1 Комисија за хартии од вредност 

14 септември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-
ЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДО-
ВИ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИ-
КАЦИСКИОТ БРОЈ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

Член 1 
(1) Со Правилникот за формата, содржината и начи-

нот на водење на Регистарот на инвестициски фондови 
се уредува формата, содржината и начинот на водење 
на Регистарот на инвестициски фондови во Комисијата 
за хартии од вредност и начинот на утврдување на 
идентификацискиот број на инвестицискиот фонд (во 
понатамошниот текст: Правилник). 

(2) Регистарот на фондови се состои од три подре-
гистри: 

- Регистар на отворени инвестициски фондови 
(РОИФ) во кој се запишуваат отворените инвестициски 
фондови (Прилог 1-РОИФ составен дел на овој Пра-
вилник); 

- Регистар на затворени инвестициски фондови 
(РЗИФ)во кој се запишуваат затворените инвестициски 
фондови (Прилог 2-РЗИФ составен дел на овој Правил-
ник) и 

- Регистар на приватни инвестициски фондови 

(РПИФ) во кој се запишуваат приватните инвестициски 

фондови (Прилог 3-РПИФ составен дел на овој Пра-

вилник). 

Член 2 

(1) Запишување на отворените и затворените инвес-
тициски фондови во Регистарот на инвестициски фон-
дови се врши врз основа на пријава за запишување во 
соодветниот подрегистар (образецот на Пријава -З-
ОИФ и образецот на Пријава-З-ЗИФ се составен дел на 
овој Правилник - Прилог 4 и 5),   поднесена до Коми-
сијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст 
само: Комисија) истовремено со барањето за издавање 
на одобрение за работа на инвестицискиот фонд од 
страна на друштвото за управување со фондови.  

(2) Запишувањето на отворените и затворените ин-
вестициски фондови во соодвтените подрегистри РО-
ИФ и РЗИФ се врши истовремено со издавањето на 
одобрението за работа на фондот. 

(3) Запишувањето на приватните инвестициски 
фондови во соодветниот подрегистар РПИФ се врши 
по доставување на пријава (образецот на Пријавата -З-
ПИФ е составен дел на овој Правилник - Прилог 6) од 
страна на друштво за управување со приватни инвести-
циски фондови. 

(4) Образецот на пријавите треба да е испишан 
електронски, уредно, читливо, без корекции, да е пот-
врден со печат на друштвото за управување со инвес-
тициски фондови и потпис на лицето/лицата што го 
застапува/ат друштвото за управување со инвестицис-
ки фондови. Образецот ги содржи сите пропишани по-
датоци.  

(5) Во прилог на образецот Пријава З-ПИФ, друш-
твото за управување со приватни фондови ги доставува 
сите соодветни важечки документи со кои ќе се пот-
врдат податоците од пријавата (важечка тековна сос-
тојба на друштвото за управување со приватни фон-
дови, важечки статут на друштвото, важечки проспект 
на фондот).  

(6) Пријавите од став 1, став 3 и став 4 на овој член 
може до Комисијата за хартии од вредност    на РМ, да 
се поднесат во електронска форма потпишани со ква-
лификуван дигитален сертификат. 

 
Член 3 

(1) Идентификацискиот број на инвестицискиот 
фонд се определува при запишувањето на фондот во 
соодветниот подрегистар и истиот е единствен, непро-
менлив и неповторлив.  

(2) Идентификацискиот број во секој подрегистар 
се формира од ознаки на букви и бројки напишани по-
следователно во една целина  по следниот редослед: 

- Назив на подрегистарот и реден број во подрегис-
тарот (соодветен назив РОИФ, РЗИФ, РПИФ и продол-
жува со редниот број  01,02 и тн); 

- Датум на упис: ден, месец и година; 
- Првите две букви од името на фондот (од секој 

збор се земаат првите две букви освен од сврзниците); 
 - Матичниот број (МБС) на ДУИФ. 

 
Регистар на отворени  инвестициски фондови - 

РОИФ 
 

Член 4 
Во Регистарот на отворените инвестициски фондо-

ви - РОИФ се запишуваат следните податоци: 

- идентификацискиот број на отворениот инвести-

циски фонд; 
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- полн назив на отворениот инвестициски фонд; 

- скратен назив на отворениот инвестициски фонд; 

- назив на отворениот инвестициски фонд со кој ќе 

настапува во странство; 

- датум и број на Решението за давање одобрение за 

основање на отворен инвестициски фонд издадено од 

Комисијата;  

- минимален износ на парични средства кои треба 

да ги прибере отворениот инвестициски фонд ; 

- датум на Решението за давање одобрение за осно-

вање на друштвото за управување со инвестициски 

фондови издадено од Комисијата за хартии од вред-

ност; 

- полн назив на друштвото за управување со инвес-

тициски фондови; 

- скратен назив на друштвото за управување со ин-

вестициски фондови; 

- седиште и адреса на друштвото за управување со 

инвестициски фондови;  

- матичен број на друштвото за управување со ин-

вестициски фондови; 

- висина на основната главнина на друштвото за уп-

равување со инвестициски фондови;  

- членови на органот на управување на друштвото 

за управување со инвестициски фондови; 

- предмет на работење запишан во трговскиот ре-

гистар согласно Законот за инвестициски фондови; 

- контакт податоци на друштвото (електронска 

пошта, интернет страна, телефон, факс); 

- депозитарна банка на отворениот инвестициски 

фонд (име на правното лице, седиште и матичен број); 

- овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на 

правното лице, седиште и матичен број); 

- доколку отворениот фонд е во ликвидација (име 

на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за 

правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на 

должност адреса и контакт информации); 

- изречени мерки спрема друштвото за управување 

со инвестициски фондови; 

- датум на запишување на отворениот инвестициски 

фонд во Регистарот на отворените инвестициски фон-

дови; 

- датум на бришење на отворениот инвестициски 

фонд од Регистарот на отворените инвестициски фон-

дови и 

- сите промени на некои од горенаведените пода-

тоци.  

 

Регистар на затворени  инвестициски фондови - 

РЗИФ 

 

Член 5 

Во Регистарот на затворените инвестициски фондо-

ви - РЗИФ се запишуваат следните податоци: 

- идентификацискиот број на затворениот  инвести-

циски фонд; 

- полн назив на затворениот инвестициски фонд; 

- скратен назив на затворениот инвестициски фонд; 

- назив на затворениот инвестициски фонд со кој ќе 

настапува во странство; 

- датум и број на Решението за давање одобрение за 

основање на затворениот инвестициски фонд издадено 

од Комисијата; 

- големина односно основна главнина на затворени-

от  инвестициски фонд; 

- датум на Решението за давање одобрение за осно-

вање на друштвото за управување со инвестициски 

фондови издадено од Комисијата за хартии од вред-

ност; 

- полн назив на друштвото за управување со инвес-

тициски фондови; 

- скратен назив на друштвото за управување со ин-

вестициски фондови; 

- седиште и адреса на друштвото за управување со 

инвестициски фондови;  

- матичен број на друштвото за управување со ин-

вестициски фондови; 

- висина на основната главнина на друштвото за уп-

равување со инвестициски фондови;  

- членови на органот на управување на друштвото 

за управување со инвестициски фондови; 

- предмет на работење запишан во трговскиот ре-

гистар согласно Законот за инвестициски фондови; 

- контакт податоци на друштвото (електронска 

пошта, интернет страна, телефон, факс); 

- депозитарна банка на затворениот инвестициски 

фонд (име на правното лице, седиште и матичен број); 

- овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на 

правното лице, седиште и матичен број); 

- доколку затворениот фонд е во ликвидација (име 

на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за 

правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на 

должност адреса и контакт информации). 

- изречени мерки спрема друштвото за управување 

со инвестициски фондови; 

- датум на запишување на затворениот инвестицис-

ки фонд во Регистарот на затворените инвестициски 

фондови; 

- датум на бришење на затворениот инвестициски 

фонд од Регистарот на затворените инвестициски фон-

дови и 

- сите промени на некои од горенаведените пода-

тоци.  

 

Регистар на приватни инвестициски фондови - 

РПИФ 

 

Член 6 

Во Регистарот на приватните инвестициски фондо-

ви се запишуваат следните податоци: 

- Идентификацискиот број на приватниот инвести-

циски фонд; 

- полн назив на приватниот инвестициски фонд; 

- скратен назив на приватниот инвестициски фонд; 

- големина на приватниот инвестициски фонд; 

- времето на кое е основан приватниот инвестицис-

ки фонд; 

- предмет на работење запишан во трговскиот ре-

гистар согласно Законот за инвестициски фондови; 
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- контакт податоци на друштвото (електронска 

пошта, интернет страна, телефон, факс); 

- овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на 

правното лице, седиште и матичен број); 

- доколку приватниот фонд е во ликвидација (име 

на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за 

правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на 

должност адреса и контакт информации). 

- полн назив на друштвото за управување со при-

ватни инвестициски фондови; 

- скратен назив на друштвото за управување со при-

ватни инвестициски фондови; 

- седиште и адреса на друштвото за управување со 

приватни инвестициски фондови;  

- матичен број на друштвото за управување со при-

ватни инвестициски фондови; 

- висина на основната главнина на друштвото за уп-

равување со приватни инвестициски фондови;  

- датум на запишување на приватниот инвестицис-

ки фонд во Регистарот; 

- датум на бришење на приватниот инвестициски 

фонд од Регистарот и 

- сите промени на некои од горенаведените пода-

тоци.  

 

Член 7 

(1) При промена на било кој од податоците од Ре-

гистарот, друштвото за управување со инвестициски 

фондови е должно во рок од три дена по промената на 

податоците да ја информира Комисијата со цел да се 

изврши измена на податоците во Регистарот кој Коми-

сијата го води електронски. 

(2) Секоја измена на податоците треба да биде дос-

тавена со пополнување на еден образците за пријава З-

ОИФ, З-ЗИФ и З-ПИФ кои се составен дел на овој Пра-

вилник - Прилог 4, 5 и 6. 

(3) При поднесување на пријава за промената на по-

датоците во Регистарот потребно е да се достави соод-

ветен доказ за извршената промена.  

 

Член 8 

(1) Комисијата по службена должност во Регис-

тарoт на фондови од член 1 на овој Правилник врши: 

- Бришење на инвестицискиот фонд во случај кога 

истиот престанува да постои;  

- Запишување на ликвидаторот на инвестицискиот 

фонд доколку истиот е именуван од страна на Комиси-

јата; 

- Запишување на одземањето на одобрението за ра-

бота. 

(2) Доколку Комисијата при запишување на приват-

ните фондови во Регистарот од член 1 на овој Правил-

ник или при промена на податоците за приватните 

фондови од член 6 утврди дека истите се спротивни со 

Законот за инвестициски фондови, приватниот фонд 

нема да биде запишан во Регистарот, односно истиот 

ќе биде избришан се додека не се усогласи со одредби-

те од Законот за инвестициски фондови. 

Член 9 

(1) Податоците содржани во Регистарот на отворе-

ните, затворените и приватните инвестициски фондови 

треба да бидат точни и ажурни и истите имаат статус 

на претпоставена точност и вистинитост. 

(2) За точноста на податоците што се доставуваат 

до Комисијата одговара друштвото за управување со 

инвестициски фондови. 

 

Член 10 

Податоците во Регистарот на отворените, затворе-

ните и приватните инвестициски фондови се водат во 

електронска форма. 

 

Член 11 

Регистарот на отворените, затворените и приватни-

те инвестициски фондови е достапен за јавноста преку 

веб страницата на Комисијата. 

 

Член 12 

За секоја промена на податоците од член 4, член 5 и 

член 6 на овој Правилник, друштвото за управување со 

инвестициски фондови е должно да ја извести Комиси-

јата во писмена и електронска форма во рок од 3 (три) 

работни дена од настанатата промена преку доставува-

ње на образец З-ОИФ, З-ЗИФ и З-ПИФ кои се составен 

дел на овој Правилник - Прилог 4, 5 и 6.  

 

Член 13 

(1) Друштвата за управување со инвестициски фон-

дови односно отворените, затворените и приватните 

фондови во рок од 30 дена од денот на влегување во 

сила на овој Правилник треба да ги ажурираат подато-

ците односно да достават соодветна пријава на образ-

ците пропишани во Прилог, 4, 5 и 6 од овој Правилник. 

(2) За инвестициските фондови, за кои нема да се 

достави соодветна пријава за ажурирање на податоците 

во рокот предвиден во претходниот став, ќе бидат из-

бришани од соодветниот подрегистар на фондови, се 

до нејзиното доставување. 

 

Член 14 

Комисијата ја известува јавноста за запишувањето 

и бришењето на отворените, затворените и приватните 

инвестициски фондови во и од Регистарот на отворе-

ните, затворените и приватните инвестициски фондови 

преку соодветна измена на податоците во Регистарот 

на својата веб страница. 

   

Член 15 

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на об-

јавување во Службен весник на Републка Македонија. 

(2) Со влегувањето во сила на овој Правилник прес-

танува да важи Правилникот за формата, содржината и 

начинот на водење на Регистарот на инвестициски 

фондови и начинот на утврдување на идентификацис-

киот број на инвестицискиот фонд од времен карактер 

(„Службен весник на РМ“ број 44/2009). 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

4615. 
Врз основа на член 23 став (4) и член 52 од Законот 

за заштита на личните податоци („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.7/05 и 103/08, 124/10 и 
135/11), Советот на експерти на Агенцијата за суперви-
зија на капитално финансирано пензиско осигурување 
на седницата, одржана на 21.4.2015 година, го донесе 
следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕР-
КИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА 
НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките и 
организациските мерки кои ги применува Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) за-
ради обезбедување на тајност и заштита на обработка-
та на личните податоци.  

Обработката на личните податоци може да биде: 
а) целосно и делумно автоматизирана обработка на 

личните податоци и 
б) друга рачна обработка на личните податоци што 

се дел од постојна збирка на лични податоци или се на-
менети да бидат дел од збирка на лични податоци. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

„Авторизиран пристап“ е овластување, доделено на 
овластеното лице за обработка на личните податоци, за 
користење на одредена информатичко комуникациска 
опрема или за пристап до одредени работни простории 
на Агенцијата.  

„Инцидент“ е секоја аномалија која влијае или мо-
же да влијае на тајноста и заштитата на личните пода-
тоци. 

„Лозинка“ е доверлива информација составена од 
множество на карактери кои се користат за проверка на 
овластеното лице и операторот. 

„Медиум“е физички уред кој се користи при обра-
ботка на личните податоци во информацискиот систем, 
на кој податоците можат да бидат снимени или од кој 
истите можат да бидат повторно вратени. 

„Проверка“ е постапка за верификација на иденти-
тетот на овластеното лице на информацискиот систем. 

„Сигурносна копија“ е копија на личните податоци, 
содржани во електронските документи, кои се зачува-
ни на медиум за да се овозможи нивно повторно вра-
ќање.  

„Администратор на информацискиот систем” е ли-
це овластено за планирање и за применување на тех-
нички и организациски мерки, како и за контрола на 
обезбедувањето тајност и заштита на обработката на 
личните податоци, кои се чувааат во информацискиот 
систем на Агенцијата. 

 „Овластено лице” е лице, вработено или ангажира-
но во Агенцијата, кое има авторизиран пристап до лич-
ните податоци кои се чуваат во информацискиот сис-
тем на Агенцијата, документите и до информатичко ко-
муникациската опрема. 

„Оператор” е овластено физичко лице, вработено 
или ангажирано кај надворешните субјекти кое има 
пристап до личните податоци кои се добиваат преку 
информацискиот систем на Агенцијата,документите и 
до информатичко комуникациската опрема. 

„Офицер за заштита на лични податоци“ е овласте-
но лице вработено во Агенцијата кое врши работи пов-
рзани со заштита на личните податоци со кои распола-
га Агенцијата, согласно Законот за заштита на личните 
податоци. 

„Информациски систем  на Агенцијата”е целокуп-
ниот информациски систем на Агенцијата составен од 
персонални компјутери, сервер на база на податоци, 
апликациски сервер,сервер за чување на податоци, ин-
тернет портал и останати апликации и опрема кои се 
користат за обработка на податоци.  

„Информатичка инфраструктура“ е целата инфор-
матичко комуникациска опрема на Агенцијата, во рам-
ките на која се собираат, обработуваат и чуваат лични-
те податоци. 

 „Интернет портал“ е дел од информацискиот сис-
тем на Агенцијата кој овозможува ограничен пристап 
на овластеното лице  и оператор преку web форма до 
податоците за кои е овластен да ги обработува.   

„Документ“ е секој запис кој содржи лични подато-
ци и истиот може да биде во електронска или хартиена 
форма, да се чува на медиум и во информатичко кому-
никациската опрема која се користи за обработка на 
податоците, да се доставува преку пошта или да се пре-
несува преку електронско комуникациска мрежа. 

 
Член 3 

Агенцијата треба да применува технички и органи-
зациски мерки, кои обезбедуваат тајност и заштита на 
обработката на личните податоци,соодветно на приро-
дата на податоците кои се обработуваат и ризикот при 
нивната обработка. 

Техничките и организациските мерки од ставот 1 на 
овој член се класифицираат во три нивоа: 

а) основно; 
б) средно и 
в) високо. 
 

Член 4 
 За сите документи задолжително се применуваат 

технички и организациски мерки кои се класифицира-
ни на основно ниво. 

 За документите кои содржат лични податоци што 
се однесуваат на: кривични дела, изречени санкции и 
мерки од контрола, задолжително се применуваат тех-
нички и организациски мерки кои се класифицирани на 
основно и средно ниво. 

За документи кои содржат: посебни категории на 
лични податоци и лични податоци кои се однесуваат на 
членовите на пензиските фондови, задолжително се 
применуваат технички и организациски мерки кои се 
класифицирани на основно, средно и високо ниво. 

За документите кои содржат матичен број на граѓа-
нинот задолжително се применуваат технички и орга-
низациски мерки кои се класифицирани на основно и 
средно ниво. 
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За документите кои се пренесуваат преку електрон-
ско комуникациска мрежа, а содржат посебни катего-
рии на лични податоци и/или матичен број на граѓани-
нот задолжително се применуваат технички и органи-
зациски мерки кои се класифицирани на основно, сред-
но и високо ниво. 

 
Основно ниво на технички и организациски  

мерки 
 

Член 5 
Основното ниво на техничките и организациските 

мерки ги опфаќа следните видови на заштита: доку-
ментација за технички и организациски мерки, обезбе-
дување на технички мерки за тајност и заштита на лич-
ните податоци, обезбедување на организациски мерки 
за тајност и заштита на личните податоци, информира-
ње за заштита на личните податоци, физичка сигурност 
на информацискиот систем, идентификација и провер-
ка на пристапот на интернет порталот, организациски 
мерки за заштита на личните податоци при автоматизи-
раната обработка на податоците, контрола на пристап, 
правило „чисто биро“  и чување и уништување на до-
кументи. 

Во рамките на основното ниво на техничките и ор-
ганизациските мерки Агенцијата пропишува правила 
за определување на обврски и одговорности на адми-
нистраторот на информацискиот систем и на овласте-
ните лица и правила за евидентирање на инциденти. 
 

Член 6 
Агенцијата задолжително донесува и применува до-

кументација за технички и организациски мерки за ов-
ластените лица кои имаат пристап до личните подато-
ци и до информацискиот систем. 

 
Член 7 

Пристапот до документите треба биде ограничен 
само за овластени лица на Агенцијата. 

За пристапувањето до документите задолжително 
треба да се воспостават механизми за идентификација 
на овластените лица и за категориите на личните пода-
тоци до кои се пристапува. 

 
Член 8 

Агенцијата треба да обезбеди технички мерки за 
тајност и заштита на личните податоци, кои се чуваат 
во информацискиот систем, при пристапот на интернет 
порталот од страна на овластеното лице и тоа: 

а) Креирање на единствено корисничко име за се-
кое овластено лице на интернет порталот на Агенци-
јата; 

 б) Лозинка креирана од овластеното лице, составе-
на од комбинација на најмалку осум алфанумерички 
карактери (од кои минимум една голема буква) и спе-
цијални знаци;  

в) Автоматска промена на лозинките на секои три 
месеци; 

г) Ограничен пристап за секое корисничко име и 
лозинка до одредени делови од информацискиот сис-
тем; 

д) Воспоставување на автоматизирано одјавување 
од системот по изминување на одреден период на неак-
тивност (не подолго од 15 минути) и повторно впишу-
вање  на корисничкото име и лозинката при активира-
ње на системот;  

ѓ) Автоматизирано отфрлање од информацискиот 
систем по три неуспешни обиди за најавување (внесу-
вање на погрешно корисничко име или лозинка) и ав-
томатизирано известување на овластеното лице дека 
треба да побара инструкција од администраторот на 
информацискиот систем (во натамошниот текст: адми-
нистратор; 

е) Воспоставување на ефективна и сигурна антиви-
русна заштита и анти–спајвер заштита, на информацис-
киот системот, со постојано набљудување и ажурирање 
заради превентива од непознати и непланирани закани 
од нови вируси и спајвери; 

ж) Инсталирана хардверска/софтверска заштитна 
мрежна бариера (“фајервол”) или рутер помеѓу инфор-
мацискиот систем и интернет или било која друга фор-
ма на  надворешна мрежа, како заштитна мерка против 
недозволени или злонамерни обиди за влез или проби-
вање на системот; 

з) Ефективна и сигурна анти-спам заштита, која по-
стојано ќе се ажурира заради превентивна заштита од 
спамови и 

ѕ) Приклучување на информацискиот систем (ком-
пјутерите и серверите) на енергетска мрежа преку уред 
за непрекинато напојување. 

Мерките од став 1 на овој член ги спроведува адми-
нистраторот и врши нивна периодична проверка.  

Вработениот кој е задолжен за управување со чо-
вечките ресурси во Агенцијата треба да го известува 
администраторот за почеток на вработување или анга-
жирање на овластено лице со право на пристап до ин-
формацискиот систем, со цел да биде доделено ново 
корисничко име и лозинка. При престанок на вработу-
вањето или ангажирањето корисничкото име и лозин-
ката се бришат.  

Известувањето од став 3 на овој член се врши и при 
било кои други промени во работниот или статусниот 
дел на ангажирањето на овластеното лице што има 
влијание врз нивото или обемот на дозволениот прис-
тап до збирката на личните податоци. 

 
Член 9 

Агенцијата треба да обезбеди технички мерки за 
тајност и заштита на личните податоци, кои се чуваат 
во информацискиот систем на Агенцијата, при приста-
пот на интернет порталот од страна на надворешните 
субјекти (пензиски друштва, Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија и чуварите 
на имот на пензиските фондови)  и тоа: 

а)  Креирање на единствено корисничко име; 
б) Лозинка креирана од секој оператор на интернет 

порталот. Лозинката е составена од комбинација на 
најмалку осум алфанумерички карактери (од кои мини-
мум една голема буква) и специјални знаци;  

в) Автоматска промена на лозинките на секои три 
месеци; 

г) Ограничен пристап за секое корисничко име и 
лозинка до одредени делови од информацискиот сис-
тем; 

д) Воспоставување на автоматизирано одјавување 
од системот по изминување на одреден период на неак-
тивност (не подолго од 15 минути) и повторно впишу-
вање  на корисничкото име и лозинката при активира-
ње на системот;  

ѓ) Автоматизирано отфрлање од информацискиот 
систем по три неуспешни обиди за најавување (внесу-
вање на погрешно корисничко име или лозинка) и ав-
томатизирано известување на операторот дека треба да 
побара инструкција од администраторот; 
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е) Воспоставување на ефективна и сигурна антиви-
русна заштита и анти–спајвер заштита на информацис-
киот систем, со постојано набљудување и ажурирање 
заради превентива од непознати и непланирани закани 
од нови вируси и спајвери;  

ж) Инсталирана хардверска/софтверска заштитна 
мрежна бариера (“фајервол”) или рутер помеѓу инфор-
мацискиот систем и интернет или било која друга фор-
ма на надворешна мрежа, како заштитна мерка против 
недозволени или злонамерни обиди за влез или проби-
вање на системот; 

з) Ефективна и сигурна анти-спам заштита, која по-
стојано ќе се ажурира заради превентивна заштита од 
спамови и 

ѕ) Приклучување на информацискиот систем (ком-
пјутерите и серверите) на енергетска мрежа преку уред 
за непрекинато напојување. 

Мерките од став 1 на овој член ги спроведува адми-
нистраторот и врши нивна периодична проверка во ин-
формацискиот систем на Агенцијата.  

Надворешниот субјект треба да ја известува 
Агенцијата за промена на операторот со цел да биде 
доделено ново корисничко име и лозинка. Претходното  
корисничко име и лозинка се бришат. 

Известувањето од став 3 на овој член се врши и при 
било кои други промени на операторот што имаат вли-
јание врз нивото или обемот на дозволениот пристап 
до личните податоци добиени преку информацискиот 
систем на Агенцијата. 

 
Член 10 

Агенцијата треба да обезбеди организациски мерки 
за заштита на личните податоци во поглед на информи-
рањето на вработените, физичката заштита на работни-
те простории и опремата и заштита на информацискиот 
систем во целина, вклучувајќи го и преносот на лични-
те податоци. 

 
Член 11 

Агенцијата треба да ги запознае надворешните суб-
јекти од член 9 став 1  на овој правилник со значењето 
и мерките за заштита на личните податоци и да потпи-
ше договори со субјектите во кои тие ќе се обврзат на 
заштита на личните податоци до коишто пристапуваат 
или ги обработуваат, користејќи го  информацискиот 
систем на Агенцијата. 

 
Член 12 

 Агенцијата треба да обезбеди физичка сигурност 
на информацискиот систем. Серверите на кои се инста-
лирани софтверските програми за обработка на лични-
те податоци, треба да се физички лоцирани, хостирани 
и администрирани од страна на Агенцијата. 

Физички пристап до просторијата во која се сместе-
ни серверите може да имаат само лица посебно овлас-
тени од Агенцијата. 

Доколку е потребен пристап на друго лице до прос-
торијата и личните податоци зачувани на серверите, 
тогаш тоа лице треба да биде придружувано и надгле-
дувано од лицето од ставот 3 на овој член. 

Просторијата во која се сместени серверите се заш-
титува од ризиците воопкружувањето преку примени 
на мерки и контроли со кои се намалува ризикот од по-
тенцијални закани вклучувајќи кражба, пожар, експло-
зии, чад, вода, прашина, вибрации, хемиски влијанија, 
пречки во снабдувањето со електрична енергија и елек-
тромагнетно зрачење. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, серверите на 
кои се инсталирани софтверски програми за обработка 
на личните податоци, можат да бидат физички лоци-
рани, хостирани и администрирани надвор од просто-
риите на Агенцијата. 

Во случајот од ставот 5 на овој член, меѓусебните 
права и обврски на Агенцијата и правното, односно 
физичкото лице кај кое се физички лоцирани, хостира-
ни и администрирани серверите, треба да бидат уреде-
ни со договор во писмена форма, кој задолжително ќе 
содржи технички и организациски мерки за обезбеду-
вање тајност и заштита на обработката на личните по-
датоци. 

 
Член 13 

Претседателот на Советот на експерти на Агенција-
та определува офицер за заштита на личните податоци 
кој ги врши следниве работи: 

а) учествува во донесувањето на одлуки поврзани 
со обработката на личните податоци, како и со оства-
рувањето на правата на субјектите на личните пода-
тоци; 

б) ја следи усогласеноста на работењето на Агенци-
јата со прописите кои се однесуваат на обработката на 
личните податоци, со овој правилник и со документа-
цијата за техничките и организациските мерки за обез-
бедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци; 

в) ги изработува внатрешните прописи за заштита 
на личните податоци и документацијата за техничките 
и организациските мерки за обезбедување тајност и 
заштита на обработката на личните податоци; 

г) ја координира контролата на постапките и упат-
ствата утврдени во овој правилник и во документација-
та за техничките и организациските мерки за обезбеду-
вање тајност и заштита на обработката на личните по-
датоци; 

д) предлага обука на вработените во врска со заш-
титата на личните податоци и 

ѓ) врши други работи утврдени со закон и со овој 
правилник. 

 
Член 14 

Агенцијата треба да обезбеди организациски мерки 
за заштита на личните податоци при автоматизираната 
обработка на податоците, која вклучува читање или об-
работка на лични податоци, и тоа: 

а) Почитување на целосна доверливост и сигурност 
на лозинките и на останатите форми на идентификаци-
ја за пристап до информацискиот систем кој содржи 
лични податоци; 

б) Електронско уништување на документи кои сод-
ржат лични податоци по истекување на рокот за чу-
вање; 

в) Изнесувањето на медиум кој е носител на лични 
податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер 
и други медиуми за пренос на податоци), надвор од ра-
ботните простории да биде со посебна дозвола и кон-
трола за да не дојде до нивно губење или незаконско 
користење; 

г) Воспоставување физичка сигурност на работните 
простории и опремата каде што се чуваат и обработу-
ваат личните податоци;  

д) Почитување на процедурите за пристап до цело-
купниот информациски систем преку персоналните 
компјутери;  
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ѓ) Почитување на процедурите од корисничката до-
кументација за пристап до софтверската апликација; и 

е) Почитување на процедурите од техничката доку-
ментација за користење на софтверската апликација и 
информацискиот систем на Агенцијата кој содржи лич-
ни податоции. 

 
Член 15 

Агенцијата треба да обезбеди мерки за заштита на 
личните податоци при автоматизираната обработка, ко-
ја вклучува читање или обработка на лични податоци, 
до кои пристапуваат надворешните субјекти (пензиски-
те друштва, Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија и чуварите на имот на пензис-
ките фондови) и тоа: 

а) Почитување на целосна доверливост и сигурност 
на лозинките и на останатите форми на идентифика-
ција, официјално издадени од Агенцијата за пристап до 
информацискиот систем кој содржи лични податоци; 

б) Електронско уништување на документи кои сод-
ржат лични податоци по истекување на рокот за чу-
вање; 

в) Изнесувањето на медиум кој е носител на лични 
податоци (компакт диск, дискета, пренослив компјутер 
и други медиуми за пренос на податоци), надвор од ра-
ботните простории да биде со посебна дозвола и кон-
трола за да не дојде до нивно губење или незаконско 
користење; 

г) Обезбедување физичка сигурност на работните 
простории и опремата каде што се чуваат и обработу-
ваат личните податоци; и 

д) Почитување на кориснички упатства за користе-
ње на софтверска апликација преку која се пристапува 
до  информацискиот систем на Агенцијата кој што во 
себе содржи лични податоци и начинот на преземање 
на личните податоци од истиот. 

 
Член 16 

Лицата кои се вработуваат во Агенцијата, пред нив-
ното започнување со користење на информатичкиот 
систем на Агенцијата треба да се запознаат со процеду-
рите за заштита на личните податоци. 

Во договорите со лицата коишто се ангажираат за 
извршување на работа во Агенцијата треба да се наве-
дат обврските и одговорностите за заштита на личните 
податоци. 

Пред непосредното започнување со работа, на ов-
ластеното лице, поврзана со пристап или обработка на 
личните податоци, Агенцијата дополнително го инфор-
мира за непосредните обврски за заштита на личните 
податоци. 

Секој вработен или ангажиран во Агенцијата пот-
пишува изјава во која е наведено дека е запознат со 
процедурите за заштита на личните податоци. 

 
Член 17 

Пристапот до документите треба биде ограничен 
само за овластени лица на Агенцијата. 

За пристапувањето до документите задолжително 
треба да се воспостават механизми за идентификација 
на овластените лица и за категориите на личните пода-
тоци до кои се пристапува. 

Доколку е потребен пристап на друго лице до доку-
ментите тогаш треба да бидат воспоставени соодветни 
процедури за таа цел во документацијата за техничките 
и организациските мерки. 

Член 18 
Агенцијата задолжително го применува правилото 

„чисто биро“ при обработката на личните податоци сод-
ржани во документите за нивна заштита за време на цели-
от процес на обработка од пристап на неовластени лица. 

 
Член 19 

Чувањето на документите треба да се врши на на-
чин со што ќе се применат соодветни механизми за по-
пречување на секое неовластено отворање. 

Кога физичките карактеристики на документите не 
дозволуваат примена на мерките од ставот 1 на овој 
член, Агенцијата треба да примени други мерки кои 
што ќе го спречат секој неовластен пристап до доку-
ментите. 

 Ако документите не се чуваат заштитени на начин 
определен во ставовите 1 и 2 на овој член, тогаш 
Агенцијата треба да ги примени сите мерки за нивна 
заштита за време на целиот процес на обработка од 
пристап на неовластени лица. 

 
Член 20 

 Уништувањето на документите се врши со ситнење 
или на друг начин, при што истите повторно да не мо-
жат да бидат употребливи. 

Во случајот од ставот 1 на овој член комисиски се 
составува записник кој ги содржи сите податоци за це-
лосна идентификација на документот како и за катего-
риите на личните податоци содржани во истиот. 

 
Средно ниво на технички и организациски  

мерки 
 

Член 21 
Средното ниво на техничките и организациските 

мерки ги опфаќа следните видови на заштита: допол-
нителни правила за контрола во документацијата за 
технички и организациски мерки, обезбедување кон-
трола на информацискиот систем и информатичката 
инфраструктура на Агенцијата, обезбедување на иден-
тификација и проверка на пристап до и информациски-
от систем, евидентирање на авторизиран пристап, фи-
зичка сигурност на простории, начин на чување на до-
кументи сигурносни копии и тестирање на информа-
цискиот систем. 

 
Член 22 

Во документацијата од член 6 на овој правилник 
Агенцијата пропишува постапки за вршење периодич-
ни контроли заради следење на усогласеноста на рабо-
тењето на Аганцијата со прописите за заштита на лич-
ните податоци и со донесената документација за тех-
нички и организациски мерки, како и за мерките кои 
треба да се преземат при користење на медиумите. 

 
 

Член  23 
Информацискиот систем и информатичката ин-

фраструктура на Агенцијата подлежат на внатрешна и 
надворешна контрола со цел да се провери дали поста-
пките и упатствата содржани во документацијата за 
технички и организациски мерки се применуваат и се 
во согласност со прописите за заштита на личните по-
датоци.  

Надворешната контрола од став 1 на овој член се 
врши од страна на независно правно  лице на секои три 
години.  

Внатрешната контрола од став 1 на овој член се 
врши еднаш годишно. 
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Овластените лица за извршените контроли од ставо-
вите 2 и 3 на овој член изготвуваат извештај во кој за-
должително треба да има мислење за тоа во колкава ме-
ра постапките и упатствата содржани во документација-
та за технички и организациски мерки се применуваат и 
се во согласност со прописите за заштита на личните по-
датоци, да се констатираат недостатоците и да се пред-
ложат неопходни мерки за нивно отстранување.  

Извештајот заедно со предлог мерките се доставува 
до претседателот на Советот на експерти на Агенци-
јата. 

Одредбите за контрола од овој член соодветно се 
применуваат и на применуваат и при друга рачна обра-
ботка на личните податоци што се дел од постојна 
збирка на лични податоци или се наменети да бидат 
дел на збирка на лични податоци. 

 
Член 24 

Информацискиот систем на Агенцијата е затворен 
според дефиницијата во Законот за податоците во елек-
тронски облик и електронски потпис. Дозволен е прис-
тап само од локација на Агенцијата и од локациите (ин-
тернет адреси) на ограничен број надворешни субјекти.  

 
Член 25 

Агенцијата води електронска евиденција на овлас-
тени лица и оператори кои имаат авторизиран пристап 
на интернет порталот на информацискиот систем на 
Агенцијата и воспоставува постапки за идентификаци-
ја и проверка на авторизираниот пристап. 

Агенцијата води електронска  евиденција за автори-
зираниот пристап со следните податоци: име и презиме 
на овластеното лице или операторот, работна станица 
од каде се пристапува до информацискиот систем, да-
тум и време на пристапување, лични податоци кон кои 
е пристапено, видот на пристапот со операциите кои се 
преземени при обработка на податоците, запис за авто-
ризација за секое пристапување, запис за секој неавто-
ризиран пристап и запис за автоматизирано отфрлање 
од информацискиот систем.  

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член се внесу-
ваат и податоци за идентификување на информациски-
от систем од кој се врши надворешен обид за пристап 
во оперативните функции или личните податоци без 
потребно ниво на авторизација.  

Операциите кои овозможуваат евидентирање на по-
датоците од ставовите 1 и 2 на овој член треба да бидат 
контролирани од страна на офицерот за заштита на 
лични податоци и администраторот и истите не може 
да се деактивираат.  

Евиденцијата од ставот 1 на овој член се чува нај-
малку пет години.  

Офицерот за заштита на лични податоци и адми-
нистраторот на информацискиот систем вршат провер-
ка на податоците од ставовите 1 и 2 на овој член, нај-
малку еднаш месечно и изготвува извештај за изврше-
ната проверка и за констатираните неправилности.  

 
Член 26 

Плакарите (орманите), картотеките или другата оп-
рема за чување на документи задолжително треба да 
бидат сместени во простории заклучени со соодветни 
заштитни механизми. Просториите треба да бидат зак-
лучени и за периодот кога документите не се обработу-
ваат од овластените лица. 

Кога физичките карактеристики на просториите не 
дозволуваат примена на мерките од ставот 1 на овој 
член, Агенцијата треба да примени други мерки за да 
се спречи секој неовластен пристап до документите. 

 
Член 27 

Агенцијата треба да врши редовно снимање на си-
гурносна копија и архивирање на податоците во систе-
мот, за да не дојде до нивно губење или уништување. 

Сигурносни копии задолжително се прават секој 
работен ден и на крајот од работната седмица, а по пот-
реба и секој последен работен ден во месецот. 

Сигурносните копии задолжително се прават на на-
чин со кој ќе се гарантира постојана можност за рекон-
струирање на личните податоци во состојба во која би-
ле пред да бидат изгубени или уништени. 

Сигурносните копии кои се чуваат на друга оддалече-
на локација од местото каде е сместен информатичкиот 
систем треба да се физички и криптографски заштитени, 
заради оневозможување на каква било модификација.  

Офицерот за заштита на лични податоци и адми-
нистраторот вршат проверка на спроведување на мер-
ките од овој член.   

 
Член 28 

Агенцијата задолжително врши тестирање на ин-
формацискиот систем пред неговото имплементирање 
или по извршените промени со цел да се провери дали 
системот обезбедува тајност и заштита на обработката 
на личните податоци согласно со документацијата за 
технички и организациски мерки и прописите за заш-
тита на личните податоци. 

Тестирањето од став 1 на овој член се врши преку 
обработка на документи кои содржат имагинарни лич-
ни податоци од страна на независно трето правно лице. 

 
Високо ниво на технички и организациски  

мерки 
 

Член 29 
Високо ниво на техничките и организациските мер-

ки ги опфаќа следните видови на мерки на заштита: 
криптирано пренесување на документи, копирање или 
умножувањето на документи по претходно овластува-
ње и заштита при физички пренос на документите. 

 
Член 30 

Агенцијата треба да обезбеди заштита на личните 
податоци при нивната размена со надворешните суб-
јекти преку медиуми и електронска комуникациска 
мрежа, овозможувајќи криптирана врска за размена, 
строги правила за идентификација при размената (ло-
зинки тешки за пробивање) и електронско потпишува-
ње на документите за размена. Криптираните докумен-
ти може да ги декриптира само администраторот или 
лице овластено од него. 

Мерките за заштита од став 1 на овој член Агенци-
јата може  да ги пренесе и на надворешните субјекти со 
потпишување на договор. 

 
Член 31 

Копирањето или умножувањето на документи кои 
содржат лични податоци може да се врши единствено 
со претходно писмено овластување од страна на прет-
седателот на Советот на експерти на Агенцијата. 

Уништувањето на копиите или умножените докумен-
ти треба да се изврши на начин што ќе оневозможи пона-
тамошно обновување на содржаните лични податоци. 
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Член 32 
Во случај на физички пренос на документите Агенци-

јата задолжително презема мерки за нивна заштита од не-
овластен пристап или ракување со личните податоци сод-
ржани во документите кои се пренесуваат. 

 
Преодни и завршни одредби 

 
Член 33 

Со овој правилник престанува до важи Правилни-
кот за техничките и организациските мерки за обезбе-
дување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 74/2010). 

   
Член 34 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 01-528/9 Претседател 

27 април 2015 година на Советот на експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4616. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 и член 44 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 
и 33/2015) и член 47 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по 
барањето на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, за 
продолжување на  лиценцата за вршење на енергетска 
дејност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт, на седница-
та одржана на 15.9.2015 година, донесе  

                                                                                                 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА 
ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИ-
ВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – 
ТРГОВИЈА  НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), 
ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98,  ЕКСТРА  

ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. На „Друштво за трговија на нафта и нафтени де-

ривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Скопје, Бул.Партизански одреди бр.18, 1000 Скопје, му 
се продoлжува лиценцата за вршење на енергетска деј-
ност Трговија на големо со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт-трговија на 
големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еу-
росупер БС 98, Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен 
гас (ТНГ), издадена со Одлука бр.02-909/1 од 6.9.2005 
година (Службен весник на РМ бр.75/2005, 159/2011, 
155/2015 и 158/15) за период на важење од 10 години. 

2. Евидентниот број на продолжената лиценца 
гласи: НД – 2.3.1/05.2/11.2/15.3/15. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
УП1 Бр. 11-57/11  

15 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4617. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 и член 44 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 
и 33/2015) и член 47 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по 
барањето на „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје, за 
продолжување на  лиценцата за вршење на енергетска 
дејност Складирање на сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт, на седницата 
одржана на 15.9.2015 година, донесе  

                                                                                                 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРА-
ЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ–СКЛА-
ДИРАЊЕ НА ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕУРОСУ-
ПЕР БС 95, ЕУРОСУПЕР БС 98, ЕКСТРА ЛЕСНО  

1 (ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. На „Друштво за трговија на нафта и нафтени де-

ривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
Скопје, Бул.Партизански одреди бр.18, 1000 Скопје, му 
се продoлжува лиценцата за вршење на енергетска деј-
ност Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт- Складирање на Еуро-
дизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95, Еуросупер БС 98, 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), изда-
дена со Одлука бр.02-908/1 од 6.9.2005 година („Служ-
бен весник на РМ“ бр.75/2005, 159/2011, 155/2015 и 
158/2015) за период на важење од 10 години. 

2. Евидентниот број на продолжената лиценца 
гласи: НД – 01.04.1/05.2/11.2/15.3/15. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
УП1 Бр. 11-58/11  

15 септември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

4618. 
И С П Р А В К А 

  
Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од МХЕЦ „ Калин Камен 1“ на Друштвото за произ-
водство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје об-
јавена во („Службен весник на РМ“ бр.133/15 во Пре-
амбулата зборовите член 39 став 1 се бришат а зборо-
вите член  31 се менува со зборовите член 28. 

 
 Претседател, 
 Димитар Петров, с.р. 
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Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од МХЕЦ „ Калин Камен 2“ на Друштвото за произ-
водство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје об-
јавена во („Службен весник на РМ“ бр.133/15 во Пре-
амбулата зборовите член 39 став 1 се бришат а зборо-
вите член  31 се менува со зборовите член 28.  
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 Димитар Петров, с.р. 
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Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од МХЕЦ „Станечка река 2“ на Друштвото за произ-
водство и трговија ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје об-
јавена во („Службен весник на РМ“ бр.133/15 во Пре-
амбулата зборовите член 39 став 1 се бришат а зборо-
вите член 31 се менува со зборовите член 28.  

 
 Претседател, 
 Димитар Петров, с.р. 
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