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2021. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007  и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10 мај 2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Скочивир, место викано 
Момоки, на КП 871 за КО Скочивир, број на зграда 1, 
намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат подрум, 
намена на посебен дел од зграда П, внатрешна површи-
на во 34м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочивир, 
место викано Момоки, на КП 871 за КО Скочивир, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 168м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочивир, 
место викано Момоки, на КП 871 за КО Скочивир, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 16м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочивир, 
место викано Село, на КП 1047 за КО Скочивир, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат подрум, намена на посебен дел од зграда П, вна-
трешна површина во 54м2, 

 Стр. 
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недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочивир, 
место викано Село, на КП 1047 за КО Скочивир, број 
на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 129м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочивир, 
место викано Село, на КП 1047 за КО Скочивир, број 
на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 89м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочивир, 
место викано Село, на КП 1047 за КО Скочивир, број 
на зграда 3, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, намена на посебен дел од зграда ПП, вна-
трешна површина во 35м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочивир, 
место викано Село, на КП 1047 за КО Скочивир, број 
на зграда 4, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 35м2, 

недвижна ствар објект која се наоѓа во Скочивир, 
место викано Село, на КП 1047 за КО Скочивир, број 
на зграда 5, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, 
кат приземје, намена на посебен дел од зграда ДП, вна-
трешна површина во 43м2, во корист на Република Ма-
кедонија во Јавната книга за запишување на правата на 
недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
     Бр.51-2121/4                      Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                  на Владата на Република 

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



20 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 82 - Стр. 3 

2022. 

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР  

ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА  
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

     Бр. 51-2121/3                                                                                   Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                                                                                на Владата на Република 

    Скопје                                                                                                      Македонија, 
                                                                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2023. 

Врз основа на член 7-г став (2 ) од Царинскиот за-
кон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011 и 53/2011), 
министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ  
НА ОДОБРЕНИЕ, РЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГ АКТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањата  за остварување на правото на лица 
учесници во царинската постапка а во врска со веќе 
поднесени барања  согласно членовите од Царинскиот 
закон 34, 41, 42, 75, 76, 88, 90, 92, 112, 130, 132, 142, 
145, 151, 153, 160, 162, 170, 181, 193, 195, 196, 197, 198, 
206, 214, 238, 250, 251, 252 и 253, за донесување на 
одобрение, решение или друг акт, со кој ќе се постапи 
по барањето, во рокот утврден во член 7-г став (1) од 
Царинскиот закон. 

 
Член 2 

Барањата за остварување на право, односно барања-
та заради неиздавање на одобрение, решение или друг 
акт, со кој  ќе се уважи или  ќе се одбие барањето, се 
поднесува на образец со А4 формат во бела боја и тоа 
заради: 

- недавање на писмено известување по барање до-
ставено согласно член 34 од Царинскиот закон, на 
образец „Барање заради недавање на писмено известу-
вање по поднесено барањето за утврдување на царин-
ска вредности и за методите применети при утврдува-
ње на оваа вредност „даден во Прилог 1, кој е составен 
дел на овој правилник; 

- недавање на писмено известување по барање до-
ставено согласно член 41 од Царинскиот закон, на 
образец „Барање заради недавање на писмено известу-
вање по поднесено барање за додавање на трошоци кои 
се однесуваат на повеќе видови на стоки во една пра-
тка како и трошоци за транспорти и осигурување, при 
утврдување на царинска вреднос на увезена стока“ да-
ден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник; 

- недавање на писмено објаснување  по барање до-
ставено согласно член 42 од Царинскиот закон, на 
образец „Барање  заради недавање на писмено објасну-
вање по поднесено барање за начинот на  кој е утврде-
на царинската вредност на увезена стока“ даден во 
Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник; 

- недавање писмено известување по барање доста-
вено согласно член 75 од Царинскиот закон, на образец 
„Барање заради не давање писмено известување по  
поднесено барање да се одобри измена на еден или по-
веќе податоци во царинска декларација и по нејзино 
прифаќање“ даден во Прилог 4, кој е составен дел на  
овој правилник; 

- недавање на писмено известување по барање до-
ставено согласно член 76 од Царинскиот закон, на 
образец „Барање заради недавање писмено известува-
ње по  поднесено барање за поништување на веќе при-
фатена царинска декларација„ даден во Прилог 5, кој е 
составен дел на  овој  правилник; 

- непостапување по барање за давање на одобрение 
доставено согласно член 88 став (5) од Царинскиот за-
кон, на образец „Барање заради непостапување по  под-
несено барање за добивање  на одобрение за примена 
на поедноставена постапка“ даден во Прилог 6,  кој е 
составен дел на  овој правилник;  

- недавање на писмено известување  по барае доста-
вено согласно член 90 став (1) од Царинскиот закон, на 
образец „Барање заради недавање писмено известува-
ње по поднесено барање за измена на царинска декла-
рација по пуштањето на стока во утврдени рокови“ на 
образец,  даден во Прилог 7, кој е составен дел на овој 
правилник; 

- недавање на известување по барањето доставено 
согласно член 92 став 1 од Царинскиот закон, на обра-
зец „Барање заради недавање на  известување по под-
несено барање за примена на поповолна увозна давач-
ка„ даден во Прилог 8, кој е составен дел на овој овој 
правилник;  

- непостапување по барање доставено согласно 
член 112 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено  барање за давање на 
одобрение за работење со царински склад“ даден во 
Прилог 9, кој е составен дел на  овој правилник;  

- непостапување по барање доставено согласно 
член 130 од  Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање за давање на 
одобрение за извршување на операции на облагороду-
вање“ даден во Прилог 10, кој е составен дел на овој 
правилник; 

- непостапување по барање доставено согласно 
член 132 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено  барање за  продол-
жување на рокот за извршување на операции за облаго-
родување, даден во Прилог 11, кој е составен дел на 
овој правилник;  

- непостапување по барање доставено согласно 
член 142 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање за враќање  
или простување на увозни давачки (член 142 од Царин-
скиот закон), даден во Прилог 12 , кој е составен дел од 
овој правилник; 

- непостапување по барање за давање на одобрение 
доставено согласно член 145 од Царинскиот закон на 
образец „Барање заради непостапување по поднесено 
барање  за давање  на одобрение за примена на постап-
ка за преработка под царинска контрола“, даден во 
Прилог 13, кој е составен дел на  овој правилник;  

- непостапување по барање за давање на одобрение 
доставено согласно член 151 од Царинскиот закон, на 
образец „Барање заради непостапување по  поднесено 
барање за давање  на одобрение  за примена на постап-
ка за привремен увоз“ даден во Прилог 14,  кој е соста-
вен дел на овој правилник; 
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- непостапување по барање доставено согласно 
член 153 од Царинскиот закон, на образец „Барање  за-
ради непостапување по поднесено барање за давање на  
одобрување за продолжување на рокот за привремен 
увоз“ даден во Прилог 15, кој е составен дел на овој 
правилник;  

- непостапување по барање доставено согласно 
член 160 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање  за давање на 
одобрение за примена на постапка на извоз за облаго-
родување„ даден во Прилог 16, кој е составен дел на  
овој правилник; 

- непостапување по барање доставено согласно 
член 162 од Царинскиот закон, на образец  „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање за одобрува-
ње за продолжување на  рокот во кој добиените произ-
води  во постапка на извоз за облагородување, мора по-
вторно да се увезат, даден во Прилог 17, кој е составен 
дел на овој правилник; 

- непостапување по барање доставено согласно 
член 170 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање  за  продол-
жување на рокот  пропишан во  член 170 став 1 од Ца-
ринскиот закон“ даден во Прилог 18, кој е составен дел 
на овој правилник;  

- непостапување по барање  доставено согласно 
член 181 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по  поднесено барање  за потврду-
вање на домашниот или странскиот статус на стоката 
ставена во слободна зона или слободен склад“ даден во 
Прилог 19, кој е составен дел на овој правилник; 

- непостапување по барање за примена на повласте-
на постапка доставено согласно член 193 од Царински-
от закон, на образец „Барање заради непостапување  по  
поднесено барање за ослободување од плаќање на 
увозни давачки согласно член 193 од Царинскиот за-
кон“ даден во Прилог 20, кој е составен дел на овој 
правилник;  

- непостапување по барање за примена на повласте-
на постапка доставено согласно член 195 од Царински-
от закон, на образец „Барање заради непостапување по 
поднесено барање за ослободување од плаќање на 
увозни давачки согласно член 195 од Царинскиот за-
кон“ даден во Прилог 21, кој е составен дел на овој 
правилник; 

- непостапување по барање за примена на повласте-
на постапка согласно член 196 од Царинскиот закон, на 
образец „Барање заради непостапување по поднесено 
барање за ослободување од плаќање на увозни давачки 
согласно член 196 од Царинскиот закон,  даден во При-
лог 22,  кој е составен дел на овој правилник; 

- непостапување по барање за примена на повласте-
на постапка согласно член 197 од Царинскиот закон 
„Барање заради непостапување по поднесено барање за 
ослободување од плаќање на увозни давачки согласно 
член 197 од Царинскиот закон“ даден во Прилог 23,  
кој е составен дел на овој правилник;  

- непостапување по барање за примена на повласте-
на постапка согласно член 198,  на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање за ослободу-
вање од плаќање на увозни давачки согласно член 198 
од Царинскиот закон“ даден во Прилог 24,  кој е соста-
вен дел на овој правилник;  

- непостапување по барање да се одобри поднесува-
ње на општа гаранција согласно член 206 од Царински-
от закон, на образец „Барање заради непостапување по 
поднесено барање за одобрување за поднесување на  
општа гаранција за покривање на две или повеќе опе-
рации, за кои настанал или може да настане царински 
долг“ даден во Прилог 25, кој е составен дел на овој 
правилник;  

- непостапување по барање доставено согласно 
член 214 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање за враќање 
на  поднесена гаранција“ даден во Прилог 26, кој е со-
ставен дел на овој правилник; 

- непостапување по барање доставено согласно 
член 238 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање  за одложу-
вање на плаќање на утврден износ на давачки“ даден 
во Прилог 27, кој е составен дел на  овој правилник;  

- непостапување по барање доставено согласно 
член 250 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање за одобрува-
ње  простување на увозни или извозни давачки“ даден 
во Прилог 28, кој е составен дел на  овој  правилник;  

- непостапување по барање доставено согласно 
член 251 од Царинскиот закон, на образец „Барање за-
ради непостапување по поднесено барање за враќање 
увозни или извозни давачки“ даден во Прилог 29, кој е 
составен дел на  овој правилник;  

- непостапување по барање доставено согласно 
член 252 став (3) од Царинскиот закон, на образец „Ба-
рање заради непостапување по поднесено барање за 
одобрување за уништување на стока или ставање во 
транзитна постапка, царинско складирање во слободна 
зона или слободен склад“ даден во Прилог 30, кој е со-
ставен дел на   овој правилник; 

- непостапување по барање доставено согласно 
член 253 став (2) од Царинскиот закон, на образец „ Ба-
рање заради непостапување по поднесено барање за 
враќање или простување на увозни  или извозни давач-
ки согласно член 253 став (1) од Царинскиот закон“  
даден во Прилог 31, кој е составен дел на  овој правил-
ник.  

 
Член 2 

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

 
    Бр.11-16698/5                                  
3 јуни 2011 година                   Министер за финансии, 

   Скопје                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 7-д став (2) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“  

бр. 39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011 и 53/2011), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ  

НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение по 

поднесена жалба во рокот утврден согласно член 7-д став (1) од Царинскиот закон. 

 

Член 2 

(1) Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Известување за недонесување на 

решение по поднесена жалба“  кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

(2) Образецот е со форма А 4 кој содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува изве-

стувањето, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и презиме на фи-

зичко лице-подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичко лице-подно-

сител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и потпис на подносителот на 

известувањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

    Бр. 11-16699/3                               

3 јуни 2011 година                                           Министер за финансии, 

   Скопје                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2024. 
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Врз основа на член 6 ставовите 2 и 7, член 15 став 4 и член 17 од Законот за царински мерки за заштита на 
правата од интелектуална сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/2005 и 127/2007), 
министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКИ 
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА  СОПСТВЕНОСТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за царински мерки за заштита на права од интелектуална 
сопственост („Службен весник на Република Македонија” број 58/2005), главата III со наслов „Надоместок за 
обработка на барањето за преземање на дејствија“ и членот 6, се бришат. 

 
Член 2 

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

  
    Бр.11-17545/3               
3 јуни 2011 година                                        Министер за финансии, 

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

2026. 
Врз основа на член 10-a став (6) и член 10-б став (2) од Законот за придонеси од задолжително социјално 

осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/08, 64/09, 156/09, 166/10 и 53/11), министе-
рот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗЈАВАТА 
ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на изјавата за остварени приходи, ко-
ја се однесува на граѓаните опфатени во членовите 10-а и 10-б од Законот за придонеси од задолжително соци-
јално осигурување. 

 
Член 2 

Образецот на изјавата за остварени приходи „ИОП-1“ која се однесува на граѓани опфатени со член 10-а од 
Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Образецот на изјавата за остварени приходи „ИОП-2“ која се однесува на граѓани опфатени со член 10-б од 
Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 4 

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

 
     Бр. 13-20294/1      
14 јуни 2011 година                                     Министер за финансии, 

    Скопје                                                м-р Зоран Ставрески, с.р.  

2025. 
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Стр. 42 - Бр. 82 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2011 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 
 
Врз основа на член 77 став (1) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“  

бр. 145/10, 53/11), министерот за здравство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ СЕ СПРОВЕДУВА PIC ПОСТАПКАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА PIC ПОСТАПКАТА(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат случаите во кои се спроведува PIC постапката и содржината на барање-

то за спроведување на PIC постапката. 
 

Член 2 
PIC постапката се спроведува за:  
- хемикалии од Списокот на хемикалии за PIC постапка; 
- хемикали кои ја содржат супстанцата од Списокот на хемикалии за PIC постапка во таква концентрација 

што, според прописот со кој се уредува класификацијата, пакувањето, обележувањето и рекламирањето на хе-
микалии, се класифицираат како опасни.  

По исклучок од став 1 на овој член, PIC постапката не се спроведува за хемикалија од списокот на Ротер-
дамската конвенција доколку таа хемикалија се користи во земјата во којашто се извезува во категоријата која 
не е на списокот на Ротердамската конвенција за таа хемикалија.  

 
Член 3 

Списокот на  хемикалии за PIC постапка кој е даден во Прилог бр.1 на овој правилник и е негов составен 
дел, содржи  реден  број на хемикалијата,  назив на хемикалијата, CAS број, EINECS број, тарифна ознака на 
царинската тарифа, поткатегорија на хемикалијата,  ограничувањето за користење на хемикалијата  и  ХС  та-
рифниот  подброј  на царинската тарифа за смеси кои ја содржат таа супстанца.  

Списокот на хемикалии за PIC постапка се состои  од Оддел А - дополнителни хемикалии за PIC постапка 
и Оддел Б - хемикалии од списокот на Ротердамската конвенција.  

 
Член 4 

Барањето за спроведување на PIC постапка кое се поднесува од страна на извозникот содржи податоци за 
извозникот и увозникот на хемикалијата и идентитетот на хемикалијата.  

Со барањето од став 1 на овој член, извозникот доставува и безбедносен лист за таа хемикалија.  
Образецот на барањето од став 1 на овој член, е даден во Прилог бр.2 на овој правилник и е негов составен 

дел. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 15-3263/1 

16 јуни 2011 година                                                  Министер, 
    Скопје                                                  д-р Бујар Османи, с.р. 

 
 
2027. 
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2028. 
Врз основа на член 73 став (5) од Законот за хеми-

калии („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 145/10, 53/11), министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ СЕ СПРОВЕДУВА ПОСТАП-
КА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ, СЛУЧАИТЕ 
ВО КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО НАТАМОШНО СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА НА ПРЕТХОДНО ИЗ-
ВЕСТУВАЊЕ, СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВА-
ЊАТА ЗА ИЗВОЗ И ДОКУМЕНТИТЕ КОИ СЕ ДО-
СТАВУВААТ ЗАРАДИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПО-
СТАПКАТА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (∗) 

                                 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат случаите во кои 
се спроведува постапка на претходно известување, слу-
чаите во кои не е потребно натамошно спроведување 
на постапка на претходно известување, содржината на 
известувањата за извоз и документите кои се доставу-
ваат заради спроведување на постапката на претходно 
известување.  

 
Член 2 

Постапката на претходно известување се спроведу-
ва за:  

- хемикалии од Списокот на хемикали со постапка 
на претходно известување; 

- хемикалии кои содржат супстанција од Списокот 
на хемикалии со постапка на претходно известување во 
таква концентрација што, според прописот со кој се 
уредуваат класификацијата, пакувањето, обележување-
то и рекламирањето на хемикалии, се класифицираат 
како опасни;  

- производи кои содржат супстанција од Списокот 
на хемикалии за постапката на давање на согласност 
врз основа на претходно известување (во натамошниот 
текст: Список на хемикалии за PIC постапка) во неи-
зреагирана форма, односно смеса којашто ја содржи   
таа супстанција во таква концентрација што, според 
прописот со кој се уредуваат класификацијата, пакува-
њето, обележувањето и рекламирањето на хемикалии, 
се класифицираат како опасни без оглед на присуство-
то на други супстанции.  

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата  
(ЕС) бр. 689/2008 на Европскиот парламент и Советот од 17 јуни 
2008 година за увоз и извоз на опасни хемикалии, CELEX бр. 
32008R0689. 

Постапката на претходно известување се спроведу-
ва за хемикалиите од став 1 на овој член без оглед на 
начинот на користење во земјата во којашто се извезу-
ва хемикалијата.  

                                                            
Член 3 

Списокот на хемикалии со постапка на претходно  
известување содржи: реден број на хемикалијата, 
име на хемикалијата, CAS број, EINECS  број, та-
рифна  ознака на царинската тарифа, поткатегорија 
на хемикалијата и ограничување за користење на хе-
микалијата. 

Списокот од став 1 на овој член содржи и одредени 
хемикалии од Списокот на хемикалии за PIC постапка 
кои се посебно означени во тој список.  

Списокот на хемикалии со постапка на претходно  
известување е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 4 

Барањето за спроведување на постапката на прет-
ходно известување се поднесува од страна на извозни-
кот, пред првиот извоз на хемикалијата или производот 
од член 2 од овој правилник. 

Кон барањето од став 1 на овој член, извозникот до-
ставува и безбедносен лист за таа хемикалија, односно  
производ. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член е 
даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 5 

Известувањето за извоз на хемикалијата ги содржи 
следниве делови:  

- идентитет на хемикалијата за којашто треба да се 
достави известувањето за извоз; 

- идентитет на смесата којашто се извезува; 
- податоци во врска со извозот и податоци за извоз-

никот и увозникот на хемикалијата; 
- податоци за опасностите, односно ризиците од  

хемикалијата и мерките на претпазливост и намалува-
ње на опасноста и ризикот; 

- податоци за физичко - хемиските,  токсиколошки-
те  и  екотоксиколошките својства на хемикалијата; 

- куси информации за релевантниот правен акт и 
- податоци за надлежните органи. 
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Делот за називот на хемикалијата за којашто тре-
ба да се достави известувањето за извоз содржи: тр-
говско име на хемикалијата, хемиски назив според 
меѓународно призната номенклатура (на пр. IUPAC), 
CAS број, царински број според хармонизираниот 
систем и др.  

Делот за идентитетот на смесата којашто се изве-
зува содржи: трговско име и назив на смесата и кон-
центрација (%)  за  секоја  супстанца  содржана во 
смесата  за којашто треба да се достави известување 
за извозот.  

Делот за податоците во врска со извозот и подато-
ците за извозникот и увозникот на хемикалијата содр-
жи: очекуван датум на извоз (ден, месец, година),  оче-
кувана  количина на  хемикалијата  којашто  се  извезу-
ва, предвидена категорија на користење (како инду-
стриска хемикалија или пестицид) и предвиден начин 
на користење во земата во којашто се извезува; име, 
адреса, телефон, факс и адреса на електронска пошта 
на извозникот, како и име, адреса, телефон, факс и 
адреса на електронска пошта на увозникот.  

Делот за податоците за опасностите, односно ризи-
ците од хемикалијата и мерките на претпазливост и на-
малување на опасноста и ризикот содржи: класа на 
опасност од хемикалијата, податоци за опасностите, 
односно ризиците коишто таа хемикалија ги носи, по-
датоци за мерките на претпазливост што треба да се 
презамат за намалување на  изложеноста на  хемикали  
и нивната емисија, дополнителни податоци кои можат 
да бидат корисни за земјата во којашто хемикалијата се 
извезува или кои таа ги побарала, доколку се достапни, 
како и изворите на тие податоци.  

Делот за физичко-хемиските, токсиколошките и 
екотоксиколошките  својства на хемикалијата  содржи:   
куси податоци за физичко-хемиските, токсиколошките 
и екотоксиколошките својства на хемикалијата, како и 
изворите на тие податоци.  

Делот за кусите информации за релевантниот пра-
вен акт содржи:  правни  основи  за  ограничувањата  
и  забраните  за производство,  ставање во  промет  и 
користење на хемикалиите, податоци за влегувањето 
во сила на прописите, односно актите на надлежните 
органи, податоци за тоа дали конечната регулаторна 
постапка се однесува на пестицид или на индустриска 
хемикалија, информации  за забранетите начини на 
користење, информации за начините на користење  
коишто се и понатаму  дозволени,  информации  за 

проценетата количина на хемикалијата којашто е про-
изведена, увезена, извезена или користена, доколку 
таквата информација е достапна, како и изворите на 
тие информации.  

Делот за податоците за надлежните органи содржи: 
име, адреса, телефон, факс и адреса на електронска по-
шта на Агенцијата за лекови и адреса, телефон, факс и 
адреса на електронска пошта на надлежниот орган на 
земјата во којашто хемикалијата се извезува.  

Известувањето за извозот од став 1 на овој член, со-
држи и датум на испраќање на  известувањето,  потпис 
на одговорното лице и печат.  

  
Член 6 

Постапката на претходно известување не се спрове-
дува доколку се исполнети следниве услови:  

- хемикалијата се наоѓа на Списокот на хемикалии 
на Ротердамската конвенција;  

- надлежниот орган на земјата во којашто хемика-
лијата се извезува доставил до Секретаријатот на Ро-
тердамската конвенција одговор во врска со увозот на 
таа хемикалија и 

- Секретаријатот на Ротердамската конвенција за 
постапката на претходно известување  доставил инфор-
мација до  Агенцијата за лекови.   

По исклучок од став 1 на овој член, постапката на 
претходно известување се спроведува ако тоа изречно 
го бара надлежниот орган на земјата во којашто хеми-
калијата се извезува.  

 
Член 7 

Постапката на претходно известување за хемика-
лите, односно производите од член 2  од овој  правил-
ник, не е потребно понатаму да се спроведува докол-
ку надлежниот орган на земјата во којашто хемикали-
јата, односно производот се извезува, ја извести Аген-
цијата за лекови дека за извозот на таа хемикалија не 
треба да се спроведува постапката на претходно изве-
стување.  

 
Член 8 

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

 
Бр. 15-3263/2 

16 јуни 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                  д-р Бујар Османи, с.р. 
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2029. 
Врз основа на член 46 став (3) од Законот за хеми-

калии („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 145/10, 53/11) министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВРШИ ПРОЦЕНАТА НА 
БЕЗБЕДНОСТА НА ХЕМИКАЛИЈАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ НА  БЕЗБЕДНОСТА НА 

ХЕМИКАЛИЈАТА(∗)                                                            
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на кој се 

врши процената на безбедноста на хемикалијата, како 
и содржината на извештајот за безбедноста на хемика-
лијата. 

 
Член 2 

Процената на безбедноста на хемикалијата се со-
стои од четири постапки: 

1) процена на опасноста по здравјето на луѓето; 
2) процена на опасноста по здравјето на луѓето врз 

основа на физичките и хемиските  својства на супстан-
цијата; 

3) процена на опасноста по животната средина и 
4) процена дали супстанцијата ги исполнува крите-

риумите за идентификација како перзистентна-биоаку-
мулативна-токсична (во натамошниот текст: PBT) или 
многу перзистентна-многу биоакумулативна (во ната-
мошниот текст: vPvB). 

 
Член 3 

Ако како резултат на процената на безбедноста на 
хемикалијата во постапките од член 2 од овој правил-
ник се утврди дека супстанцијата ги исполнува крите-
риумите да биде класифицирана како опасна во соглас-
ност со прописите со кои се уредува класификацијата, 
пакувањето и обележувањето на хемикалиите или дека 
супстанцијата ги исполнува критериумите за иденти-
фикација како PBT или vPvB, процената на безбедно-
ста на хемикалијата опфаќа и две дополнителни по-
стапки, и тоа: 

1) процена на изложеноста, којашто вклучува изра-
ботка на сценарио на изложеноста или определување 
на категории на начинот на користење и категории на 
изложеноста и проценување на изложеноста и 

2) карактеризација на ризиците. 
Кусата содржина на релевантните податоци кои се 

користени во постапките на процена на безбедноста на 
хемикалијата е наведена во соодветните поглавја од из-
вештајот за безбедноста на хемикалијата од член 34 од 
овој правилник. 

 
1. Процена на опасноста по здравјето на луѓето 

 
Член 4 

Процена на опасноста по здравјето на луѓето се вр-
ши за да се определи: 

- класификацијата на супстанцијата во согласност 
со прописите со кои се уредува класификацијата, паку-
вањето и обележувањето на хемикалии и 

- нивоата на изложеност над кои луѓето не треба да 
бидат изложени на хемикалијата - изведените дози без 
ефект (Derived No- Effect Level, во натамошниот текст: 
DNEL). 

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (Е3) 
бр. 1907/2006 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 
декември 2006 година за регистрација, оценување, одобрување 
иограничување на хемиски супстанции, CELEX бр. 32006R1907. 

Член 5 
Во постапката на процена на опасноста по здравјето 

на луѓето се зема предвид токсикокинетичкиот профил 
на хемикалијата (апсорпција, метаболизам, дистрибу-
ција и елиминација) и групите на ефекти, и тоа: 

1) акутни ефекти (акутна токсичност, иритативност 
и корозивност); 

2) Сензибилизација; 
3) токсичност при повторена примена на дозата; 
4) специфични ефекти (канцерогеност, мутагеност 

на герминативните клетки и токсичност по репродук-
цијата). 

 
Член 6 

Процената на опасноста од член 5 од овој правил-
ник се состои од четири фази: 

- во првата фаза се врши процена на податоците кои 
не се добиени врз основа на испитувања кај луѓето; 

- во втората фаза се врши процена на податоците 
добиени врз основа на испитувања кај луѓето; 

- во третата фаза се врши  класификација и обеле-
жување; 

- во четвртата фаза се врши определување на DNEL. 
Првите три фази од став 1 на овој член се спроведу-

ваат за секој ефект за кој постојат расположливи пода-
тоци. 

Резултатите од процената на податоците се наведу-
ваат во соодветното поглавје од извештајот за безбед-
носта на хемикалијата. 

Во поглавјата 2. и 11. од безбедносниот лист за суп-
станцијата се дава содржината на резултатите од про-
цената на податоците од став 3 на овој член. 

Ако за некој ефект не се достапни релевантни пода-
тоци, во соодветното поглавје од извештајот за безбед-
носта на хемикалијата се наведува: „Податоците нe се 
достапни.“ 

Во четвртата фаза резултатите добиени во првите 
три фази се користат при определување на DNEL и та-
ка определениот DNEL се впишува во соодветното 
поглавје од извештајот за безбедноста на хемикалијата 
и се наведува во поглавјето 8.1. од безбедносниот лист 
за супстанцијата. 

 
1.1.Процена на податоците кои не се добиени  

врз основа на испитувања кај луѓето 
 

Член 7 
Процената на податоците кои не се добиени врз ос-

нова на испитувања кај луѓето се состои од: 
- идентификација на опасноста за ефекти од член 5 

од овој правилник која се врши врз основа на сите рас-
положиви податоци кои не се добиени врз основа на 
испитувања кај луѓето и 

- утврдување на квантитативниот однос помеѓу до-
зата (концентрацијата) и одговорот (ефектот). 

Кога квантитативниот однос помеѓу дозата (кон-
центрацијата) и одговорот (ефектот) не може да се 
утврди се дава образложение и се приложува семи-
квантитативна или квалитативна анализа, односно се 
определува дали и во која мера предизвикувањето на 
тој ефект е својствено за таа супстанција (на пр. во слу-
чај на акутен ефект кај кој, врз основа на резултатите 
од испитувањето извршено во согласност со пропиша-
ните методи на испитување на својствата на хемика-
лии, најчесто не може да се утврди овој однос). 

Сите податоци кои не се добиени врз основа на ис-
питувања кај луѓето, а се користени за процена на 
определен ефект врз луѓето и утврдување на односот 
помеѓу дозата (концентрацијата) и одговорот (ефектот) 
се наведуваат накусо, ако е можно табеларно, при што 
одвоено се наведуваат податоците добиени in vitro, in 
vivo и други податоци. 
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Во извештајот за безбедноста на хемикалијата се 
наведуваат релевантните резултати од испитувањето 
(на пр. LD50, односно АТЕ, NО(А)ЕL или LО(А)ЕL), 
условите на испитувањето (на пр. должината на испи-
тувањето, патот на примената) и другите релевантни 
податоци изразени во меѓународно признатите мерни 
единици. 

Кога е извршено само едно испитување, во изве-
штајот за безбедноста на хемикалијата се наведува де-
тална куса содржина на тоа испитување. 

Кога се извршени повеќе испитувања на истиот 
ефект, за определување на DNEL се користат резулта-
тите од испитувањето кои предизвикуваат најголема 
загриженост, и тоа после земањето предвид на сите 
променливи чинители  (на пр. начинот на изведување, 
соодветноста, релевантноста на видот врз кој е изврше-
но испитувањето, валидноста на резултатот итн). 

 
1.2. Процена на податоците добиени врз основа  

на испитувања кај луѓето 
 

Член 8 
Во извештајот за безбедноста на хемикалијата се 

наведуваат податоците добиени врз основа на испиту-
вања кај луѓето, ако е можно табеларно. 

Кога податоците добиени врз основа на испитувања 
кај луѓето не се достапни, во извештајот за безбедноста 
на хемикалијата се наведува: „Не се достапни податоци 
добиени врз основа на испитувања кај луѓето.“ 

 
1.3. Класификација и обележување 

 
Член 9 

Во извештајот за безбедноста на хемикалијата се 
наведуваат податоците за класификација, и во случај 
на применливост, специфичните гранични концентра-
ции, во согласност со прописите со кои се уредува кла-
сификацијата, пакувањето и обележувањето на хемика-
лиите, со соодветно образложение и соопштение дали 
супстанцијата ги исполнува критериумите за класифи-
кација во класата опасност од канцерогеност од катего-
ријата 1А или 1Б, мутагеност на герминативните кле-
тки од категоријата 1А или 1Б и токсичност по репро-
дукцијата од категоријата 1А или 1Б. 

Ако податоците не се доволни за да супстанцијата 
се класифицира во одредена класа на опасност или ка-
тегорија на опасност, се наведуваат преземените актив-
ности и одлуката со образложение. 

 
1.4. Определување на DNEL 

 
Член 10 

DNEL за супстанцијата се определува врз основа на 
резултатите од првата и втората фаза, земајќи ги пред-
вид најверојатните патишта на примената, должината и 
зачестеноста на изложувањето. 

За определени специфични ефекти од член 5 став 1 
точка 4) од овој правилник (особено мутагеноста на 
герминативните клетки и канцерогеноста) не е можно 
да се определи прагот на ефектот врз основа на достап-
ните податоци, односно не е можно да се определи ни-
ту DNEL. 

Една DNEL може да биде доволна ако тоа го оправ-
дува сценариото на изложеност. 

Врз основа на достапните податоци и сценариото 
на изложеност од поглавјето 9. од извештајот за без-
бедноста на хемикалијата, може да биде потребно да се 
определи DNEL за различните патишта на изложеност 
за секоја релевантна популација луѓе (на пр. вработени, 
потрошувачи и лица кои би можеле да бидат изложени 
индиректно преку животната средина), како и за особе-
но чувствителна популација (на пр. деца, бремени же-
ни). 

Во извештајот за безбедноста на хемикалијата се 
наведува образложение за определување на DNEL од 
став 4 на овој член со наведениот избор на користените 
податоци, патот на изложувањето (перорално, дермал-
но, инхалационо), должината и зачестеноста на изло-
жување на хемикалијата за којашто се определува 
DNEL. 

Ако постојат повеќе патишта на изложување, DNEL 
се определува за секој пат на изложеност одделно, како 
и комбинирано за сите патишта на изложеност. 

При определувањето на DNEL се земаат предвид 
следниве фактори: 

- несигурноста која произлегува од променливоста 
на експерименталните податоци  и променливоста вна-
тре помеѓу самите видови, 

- видот и интензитетот на ефектот и 
- чувствителноста на човечката (суб)популација на 

којашто се однесуваат квантитативните и/или квалита-
тивните податоци за изложеноста. 

Ако не е можно да се определи DNEL, во извешта-
јот за безбедноста на хемикалијата се дава образложе-
ние за тоа. 

 
2. Процена на опасноста по здравјето на луѓето врз 

основа на физичките и хемиските својства на  
супстанцијата 

 
Член 11 

Процената на опасноста по здравјето на луѓето врз 
основа на физичките и хемиските својства на супстанци-
јата се врши со цел класификација на супстанцијата во 
согласност со прописите со кои се уредува класифика-
цијата, пакувањето и обележувањето на хемикалиите. 

 
Член 12 

Процена на опасноста на потенцијалните ефекти по 
здравјето на луѓето од член 11 од овој правилник се вр-
ши особено за: 

- експлозивност, 
- запаливост и 
- оксидирачки својства. 
Ако податоците не се доволни за да супстанцијата 

се класифицира во определена класа на опасност или 
категорија на опасност, се наведуваат преземените 
активности и одлуката со образложение. 

Процената на секој ефект се наведува во соодветно-
то поглавје од извештајот за безбедноста на хемикали-
јата, а кусата содржина се наведува во поглавјата 2. и 
9. од безбедносниот лист за супстанцијата. 

За секое физичко или хемиско својство се процену-
ва во која мера тоа својство на супстанцијата во текот 
на процесот на производство и при сите идентификува-
ни начини на користење предизвикува некој од ефекти-
те од став 1 на овој член. 

Во соодветното поглавје од извештајот за безбедно-
ста на хемикалијата се наведуваат податоците за класи-
фикацијата врз основа на физичките и хемиските својс-
тва на супстанцијата во согласност со прописите со кои 
се уредува класификацијата, пакувањето и обележува-
њето на хемикалиите со образложение. 

 
3. Процена на опасноста по животната средина 

 
Член 13 

Процена на опасноста по животната средина се вр-
ши со цел определување на: 

- класификацијата на супстанцијата во согласност 
со прописите со кои се уредува класификацијата, паку-
вањето и обележувањето на хемикалии и 
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- концентрацијата на супстанцијата под која не се 
очекуваат загрижувачки штетни ефекти во соодветниот 
сегмент на животната средина - концентрација за која 
се предвидува дека нема ефект врз животната средина 
(Predicted No-Effect Concentration, во натамошниот 
текст PNEC). 

 
Член 14 

Во постапката на процена на опасноста по животна-
та средина се земаат предвид следните потенцијални 
ефекти врз животната средина: 

- воден сегмент (вклучително и седименти), 
- копнен сегмент, 
- атмосферски сегмент. 
Покрај ефектите од став 1 на овој член, во предвид 

се земаат и потенцијалните ефекти кои можат: 
- да настанат со акумулација во синџирот на исхра-

ната, 
- да влијаат врз микробиолошката активност на си-

стемите за пречистување на отпадните води. 
Во соодветното поглавје од извештајот за безбедно-

ста на хемикалијата се наведува процената на ефектот 
на секој од петте сегменти на животната средина, а со-
држината се наведува во поглавјата 2. и 12. од безбед-
носниот лист за супстанцијата. 

Ако за некој сегмент на животната средина не се 
достапни подаци за ефектите, во соодветниот дел од 
извештајот за безбедноста на хемикалијата се наведува: 
„Податоците не се достапни.“ 

Ако лицето кое го изготвува извештајот за безбед-
носта на хемикалијата врз основа на достапните пода-
тоци за определен  сегмент на животната средина оце-
ни дека не е потребно да се изврши процена на опасно-
ста, во соодветниот дел од извештајот за безбедноста 
на хемикалијата наведува образложение за таквата 
оценка и упатува на релевантните податоци, а кусата 
содржината се наведува во поглавјето 12. од безбеднос-
ниот лист за супстанцијата. 

 
Член 15 

Процената на опасноста по животната средина се 
состои од три фази: 

- во првата фаза се врши  процена на податоците; 
- во втората фаза се врши  класификација и обеле-

жување; 
- во третата фаза се врши определување на РNЕС 

вредностите. 
 

3.1. Процена на податоците 
 

Член 16 
Процената на податоците се состои  од: 
- идентификацијa на опасноста врз основ на достап-

ните податоци, 
- определување на односот на дозата (концентраци-

јата) и одговорот (ефектот). 
Ако не е можно да се определи односот на дозата 

(концентрацијата) и одговорот (ефектот), во извештајот 
за безбедноста на хемикалијата се наведува образложе-
ние и се приложува семи-квантитативна или квалита-
тивна анализа. 

Сите податоци кои се користени при процената на 
ефектот врз определен сегмент на животната средина 
се наведуваат концизно  и ако е можно табеларно. 

Во извештајот за безбедноста на хемикалијата се 
наведуваат релевантните резултати од испитувањето 
(нпр. ЕС50 или КОЕС), условите на испитувањето (на 
пр. должината на испитувањето, патот на изложеноста) 
и другите релевантни податоци изразени во меѓународ-
но признати мерни единици. 

При процената на хемикалијата во животната сре-
дина се наведуваат сите податоци кои се користени, 
ако е можно и табеларно. 

Кога е извршено само едно испитување, во изве-
штајот за безбедноста на хемикалијата се наведува де-
тална содржина на тоа испитување. 

Кога се извршени повеќе испитувања на ист ефект, 
заклучокот се донесува врз основа на резултатите од 
испитувањето кои предизвикуваат најголема загриже-
ност и за тие испитувања во извештајот за безбедноста 
на хемикалијата се наведува детално резиме. 

 
3.2. Класификација и обележување 

 
Член 17 

Во извештајот за безбедноста на хемикалијата се 
наведуваат податоците за класификацијата, а кога е 
применлив М факторот, во согласност со прописите со 
кои се уредува класификацијата, пакувањето и обеле-
жувањето на хемикалиите со соодветно образложение. 

Ако податоците од став 1 на овој член не се довол-
ни за да супстанцијата се класифицира во определена 
класа на опасност или категорија на опасност, се наве-
дуваат преземените активности и одлуката со образло-
жение. 

 
3.3. Определување на PNEC 

 
Член 18 

Врз основа на достапните податоци за секој сегмент 
на животната средина се определува РNЕС со примена 
на соодветен фактор на процена на вредноста на ефе-
ктот (на пр. LС50 или NОЕС). 

Факторот на процена на вредноста на ефектот од 
став 1 на овој член се добива како разлика на вредно-
стите на ефектите добиени преку лабораториски испи-
тувања на ограничен број видови и вредностите на ефе-
ктите за определен сегмент на животната средина. 

Ако РNЕС не може да се определи во  извештајот за 
безбедноста на хемикалијата се наведува образложение. 

 
4. PBT или vPvB процена 

 
Член 19 

PBT или vPvB процената се врши со цел да се опре-
дели дали супстанцијата ги исполнува критериумите за 
идентификација како PBT и vPvB во согласност со про-
писот со кој се уредуваат критериумите за идентифика-
ција на супстанцијата како PBT или vPvB. 

Ако супстанцијата ги исполнува критериумите за 
идентификација како PBT или vPvB, се карактеризира-
ат потенцијалните емисии на супстанцијата. 

Ако супстанцијата ги исполнува критериумите за 
идентификација како PBT или vPvB, а процената на 
опасноста по здравјето на луѓето и животната средина  
врз основа на долготрајниот ефект и процената на про-
долженото изложување на луѓето и животната средина  
во согласност со постапката на процена на изложеност 
не може се изврши со доволна сигурност, во тој случај 
се изработува посебна процена на изложеност. 

 
Член 20 

Процената од член 19 од овој правилник се состои 
од две фази: 

- во првата фаза се врши споредување со критериу-
мите за идентификација, 

- во втората фаза се врши карактеризација на еми-
сијата. 
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Во соодветното поглавје од извештајот за безбедно-
ста на хемикалијата се наведуваат резултатите од PBT 
или vPvB процена, а кусата содржина на процената се 
наведува во 12. поглавје од безбедносниот лист за суп-
станцијата. 

 
4.1. Споредување со критериумите 

 
Член 21 

Процената од член 19 од овој правилник се врши со 
споредување на достапните податоци со критериумите 
за идентификација согласно прописот со кој се уредува 
идентификација на супстанцијата како PBT или vPvB. 

Во извештајот за безбедноста на хемикалијата се 
наведува дали супстанцијата ги исполнува критериу-
мите за идентификација како PBT и vPvB. 

 
4.2. Карактеризација на емисијата 

 
Член 22 

За супстанцијата која ги исполнува критериумите 
за идентификација како PBT и vPvB, се врши каракте-
ризација на емисијата којашто ги опфаќа соодветнте 
делови од процената на изложеноста согласно постап-
ката од дел 5 од овој правилник. 

Карактеризацијата на емисијата од став 1 на овој 
член ја опфаќа и процената на количеството на суп-
станцијата кое се ослободува во различните сегменти 
од животната  средина во текот на сите активности што 
ги обавува лицето задолжено за изготвување на изве-
штајот за безбедноста на хемикалијата, како и во текот 
на сите идентификувани начини на користење, вклучи-
телно и определување на можните патишта на изложе-
ност на луѓето и животната средина на таа супстанција. 

 
5. Процена на изложеноста 

 
Член 23 

Процена на изложеноста е квантитативна или ква-
литативна процена на односот на дозата и концентра-
цијата на хемикалијата на која се изложени, односно 
можат да бидат изложени луѓето  и животната средина. 

Во постапката на процена на изложеноста се земаaт 
предвид  сите фази од животниот циклус на хемикали-
јата во текот на процесот на производство и идентифи-
куваните начини на користење и сите видови на изло-
женост на опасности идентификувани во постапките од 
деловите 1 до 4 од овој правилник. 

Процена на изложеноста се утврдува за сите иден-
тификувани начини на користење и се состои од две 
фази: 

- во првата фаза се врши изработка на сценарио на 
изложеноста или определување на категоријата начин 
на користење и категорија изложеност, 

- во втората фаза се врши процена на изложеноста. 
Во соодветното поглавје од извештајот за безбедно-

ста на хемикалијата се наведуваат резултатите од про-
цената на изложеноста, а сценариото на изложеност се 
приложува со безбедносниот лист за супстанцијата. 

 
5.1. Изработка на сценарио на изложеноста 

 
Член 24 

Процена на безбедноста на хемикалијата е постапка 
која по потреба се повторува. 

Првата процена на безбедноста на хемикалијата се 
заснова на минимум податоци и достапни податоци за 
опасноста, како и на почетното сценарио на изложено-
ста. 

Почетното сценарио на изложеноста е процена на из-
ложеноста која одговара на првичните претпоставки за 
условите за работа и мерките за управување со ризикот. 

Ако карактеризацијата на ризикот врз основа на по-
четните претпоставки покажува дека ризиците по 
здравјето на луѓето и животната средина не се под кон-
трола, се спроведува повторна постапка на процена на 
безбедноста на хемикалијата, при што секој пат се ме-
нува еден или повеќе фактори во процената на опасно-
ста или процената на изложеност. 

Повторување на постапката на процена на безбед-
носта на хемикалијата се запира кога врз основа на сце-
нариото на изложеност се утврди дека ризиците по 
здравјето на луѓето и животната средина се под кон-
трола. 

Во постапката на процена на опасноста може да би-
дат потребни дополнителни податоци за опасностите. 

Во постапката на процена на изложеноста може да 
бидат потребни промени на условите за работа или 
мерките за управување со ризикот во сценариото на из-
ложеност или попрецизна процена на изложеноста.  

Сценариото на изложеност кое произлегува од пос-
ледната постапка на процена на безбедноста на хемика-
лијата (конечно сценарио на изложеност) се наведува 
во соодветното поглавје од извештајот за безбедноста 
на хемикалијата и се приложува со безбедносниот 
лист. 

 
Член 25 

Во сценариото на изложеност се наведуваат особе-
но условите за работа и мерките за управување со ри-
зикот. 

Условите за работа од став 1 на овој член се: 
- постапките кои се применуваат, вклучително и 

агрегатната состојба во која  супстанцијата се произве-
дува, преработува и/или користи, 

- активностите на вработените во врска со проце-
сот, должината и зачестеноста на нивната изложеност 
на супстанцијата, 

- активностите на корисниците и должината и заче-
стеноста на нивната изложеност на супстанцијата, 

- должината и зачестеноста на емисија на супстан-
цијата во различните сегменти на животната средина и 
во системите за пречистување на отпадните води, како 
и разблажувањето во одредени сегменти на животната 
средина. 

Мерките на управување со ризикот од став 1 на овој 
член се: 

- мерки со кои се намалува или избегнува директно-
то и индиректното изложување на луѓето (вклучително 
вработените и потрошувачите) и изложување на раз-
личните сегменти на животната средина и 

- мерки на управување со отпадот со кои се намалу-
ва или избегнува изложување на луѓето и животната 
средина при рециклажа и/или одложување на отпадот 
кој содржи супстанција чијашто безбедност се проце-
нува. 

 
5.2. Проценување на изложеноста 

 
Член 26 

Проценување на изложеноста се врши за секое из-
работено сценарио на изложеност и се состои од три 
елементи: 

1) процена на емисијата, 
2) процена на судбината и движењето на супстан-

цијата, 
3) процена на нивото на изложеност. 
 

Член 27 
При процена на емисијата се земаат предвид емиси-

ите во текот на сите фази на животниот циклус на суп-
станцијата. 
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Фазите на животниот циклус на супстанцијата во 
текот на сите идентификувани начини на користење ги 
опфаќаат животниот век на производот (од производс-
тво до секој идентификуван начин на користење) и фа-
зата на отпадот. 

Процена на емисијата се врши со претпоставка дека се 
спроведени мерките на управување со ризикот и условите 
за работа наведени во сценариото на изложеност. 

 
Член 28 

При процена на судбината и движењето на супстан-
цијата се наведуваат можните процеси на разградба, 
трансформација или реакција на супстанцијата и се 
проценува распределбата и судбината на супстанцијата 
во животната средина. 

 
Член 29 

Процена на нивото на изложеност се спроведува за 
различна популација (вработени, потрошувачи и лица 
кои може да бидат изложени индиректно по пат на жи-
вотната средина) и за сегментите на животната средина 
чијашто изложеност на хемикалијата е позната или ре-
ално предвидлива. 

Во текот на процената од став 1 на овој член се 
обработуваат сите релевантни патишта на изложеност 
на луѓето (со вдишување, ако се проголта, во контакт 
со кожата и комбинација на сите релевантни патишта 
на изложеност и извори на изложеност). 

При процената на нивото на изложеност се води 
сметка за просторната и временска променливост. 

 
Член 30 

При процената на нивото на изложеност од член 29 
од овој правилник се води сметка за: 

- репрезентативните податоци за изложеноста изме-
рени на соодветен начин, 

- сите значајни нечистотии и адитиви присутни во 
супстанцијата, 

- количината во која супстанцијата се произведува 
и/или увезува, 

- количината на супстанцијата за секој идентифику-
ван начин на користење, 

- спроведеното, односно препорачаното управување 
со ризиците, вклучително степенот на контрола на еми-
сијата, 

- траењето и зачестеноста на изложеност, во соглас-
ност со условите за работа, 

- активностите на вработените во врска со ракува-
њето, траењето и зачестеноста на нивната изложеност 
на супстанцијата, 

- активностите на потрошувачите, траењето и заче-
стеноста на нивната изложеност на супстанцијата, 

- траењето и зачестеноста на емисија на супстанци-
јата во различните сегменти на животната средина и 
разблажувањето во сегментот на животната средина - 
примателот, 

- физичките и хемиските својства на хемикалијата, 
- трансформацијата и/или разградбата на произво-

дот, 
- најверојатните патишта на изложеност и потенци-

јална апсорпција кај луѓето, 
- најверојатните патишта на емисија во животната 

средина и распределба во животната средина и раз-
градба и/или трансформација, 

- размерите на изложеност (во географска смисла) и 
- ослободувањето/миграцијата на супстанцијата  во 

зависност од матриксот. 
 

6. Карактеризација на ризикот 
 

Член 31 
Карактеризација на ризикот се врши за секое сцена-

рио на изложеност. 

Во постапката на карактеризација на ризикот се зе-
ма во вид популацијата на луѓето којашто е директно 
изложена (како што се: вработени и потрошувачи или 
лица кои може да бидат индиректно изложени по пат 
на животната средина и, по потреба, комбинација на 
тие изложености) и сегментите на животната средина 
чијашто изложеност е позната или реално предвидли-
ва, под претпоставка дека се спроведени мерките за 
управување со ризикот наведени во сценаријата на из-
ложеност. 

Во постапката на карактеризација на ризикот се 
преиспитува и вкупниот ризик од супстанцијата по жи-
вотната средина преку обединување на резултатите за 
вкупното ослободување, емисија и излевање од сите 
извори во сите сегменти на животната средина. 

 
Член 32 

Постапката на карактеризација на ризикот се со-
стои од: 

- споредување на изложеноста на секоја популација 
луѓе за која се знае дека е изложена или би можела да 
биде изложена, со соодветна DNEL, 

- споредување на предвидените концентрации во 
секој сегмент на животната средина со соодветна 
РNЕС и 

- процена на веројатноста и интензитетот на можна-
та незгода врз основа на физичките и хемиските својс-
тва на супстанцијата. 

 
Член 33 

Во текот на процесот на производство и на сите 
идентификувани начини на користење, ризикот по 
здравјето на луѓето и животната средина е под контро-
ла во текот на целиот животен циклус на супстанцијата 
за определено сценарио на изложеноста кога: 

- проценетите нивоа на изложеност не ги надмину-
ваат соодветните DNEL, односно РNЕС, 

- веројатноста и интензитетот од можна незгода врз 
основа на физичко-хемиските својства на супстанција-
та се занемарливи. 

За ефектите врз здравјето на луѓето и сегментите на 
животната средина за кои не е можно да се определат 
DNEL или РNЕС, се врши квалитативна процена на ве-
ројатноста дека  тие ефекти ќе се избегнат при примена 
на сценариото на изложеност. 

 
7. Содржина на извештајот за безбедноста  

на хемикалијата 
 

Член 34 
Извештајот за безбедноста на хемикалијата се со-

стои од два дела.  
Делот А содржи: 
1. Куса содржина на мерките за управување со ри-

зикот; 
2. Изјава дека се применети мерките за управување 

со ризикот; 
3. Изјава дека се соопштени препорачаните мерки 

за управување со ризикот. 
Делот Б ги содржи податоците кои се содржани во 

десет поглавја, и е даден во Прилогот кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 35 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Maкедонија“. 

 
Бр. 15-3264/1 

16 јуни 2011 година                                Министер, 
    Скопје                                  д-р Бујар Османи, с.р. 
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Врз основа на член 80 став (4) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 145/10, 53/11), министерот за здравство, утврди 

 
С П И С О К 

НА ОПАСНИ ХЕМИКАЛИИ И ПРОИЗВОДИ ЧИЈ ИЗВОЗ Е ЗАБРАНЕТ(*) 

2030. 
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16 јуни 2011 година                                                                                             Министер, 
    Скопје                                                                                                   д-р Бујар Османи, с.р. 
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Врз основа на член 79 став (3) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 145/10, 53/11), министерот за здравство, утврди  

 
С П И С О К 

НА ЗЕМЈИТЕ - ЧЛЕНКИ НА РОТЕРДАМСКАТА КОНВЕНЦИЈА КОИ БАРААТ ИНФОРМАЦИИ 
ЗА ТРАНЗИТ НА ХЕМИКАЛИИ И СОДРЖИНА НА ТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

16 јуни 2011 година                                                                                        Министер, 
    Скопје                                                                                                 д-р Бујар Османи, с.р. 

 

2031. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2032. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија 
постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-49 од 1.4.2011 
година, на продолжението на седницата одржана на 
ден 18.5.2011 година, го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Катерина Трајковска од Битола, издадена со Решение 
бр. 07-1042/4 од 26.6.2006 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокерот Ка-
терина Трајковска се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Катерина 
Трајковска престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
     Бр.08-УП1-49            Комисија за хартии од вредност 
18 мај 2011 година             на Република Македонија 

  Скопје                                   Претседател, 
                                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2033. 

Врз основа на член 113 и 114 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-50 од 
1.4.2011 година, на продолжението на седницата одр-
жана на ден 18.5.2011 година, го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ОБНОВУВА дозволата за работење на 

брокер на Сашо Китановски од Битола, издадена со Ре-
шение бр. 07-1591/6 од 19.5.2008 година, бидејќи Бара-
њето за обновување на дозволата за работење на бро-
кер  не е поднесено во законски утврдениот рок од три 
месеци пред истекот на петтата година. 

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

 
     Бр.08-УП1-50            Комисија за хартии од вредност 
18 мај 2011 година             на Република Македонија 

  Скопје                                  Претседател, 
                                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2034. 

I 
Судскиот совет на Република Македонија на 

20.6.2011 година, согласно член 31 од Законот за Суд-
ски совет на Република Македонија едногласно ја до-
несе следната 

 
О Д Л У К А 

  
Огласот за избор на 8 (осум) судии на Управниот 

суд објавен врз основа на Одлука на Судскиот совет на 
Република Македонија број 07-785/1 од 9.5.2011 годи-
на во „Службен весник на РМ“ бр. 65/2011 од 10.5.2011 
година, СЕ ПОНИШТУВА. 

 
II 

Судкиот совет на Република Македонија врз основа 
на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/06), обја-
вува  

 
О Г Л А С 

                                     
За избор на 8 (осум) судии на Управниот суд. 

 
Кандидатите за избор на судии треба да ги исполну-

ваат  условите предвидени во член 45 од Законот за су-
довите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и член 17 став 2 
алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.  

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
ктронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 
Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 
јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 
14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција („Службен весник 
на РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 година), издаден од над-
лежната Комисија за верификација на факти, согласно 
наведениот закон. Некомплетните документи нема да 
се разгледуваат. 

                                                                                                                    
Бр.07-1037/1                             Судски совет 

20 јуни 2011 година             на Република Македонија                              
   Скопје                                    Претседател,                               
                                       Александра Зафироска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2035. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 40 став 4 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.16/2011), постапувајќи по барањето на Друштво-
то за производство на електрична и топлинска енергија 
„ТЕ – ТО“ АД - Скопје за продолжување на рокот на 
важење на издадената времена лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична и топ-
линска енергија на седницата одржана на ден 16.6.2011 
година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ НА 
ИЗДАДЕНАТА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРА-
НО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА И 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА „ТЕ – ТО“ АД СКОПЈЕ 

 
1. На Друштвото за производство на електрична и 

топлинска енергија „ТЕ - ТО“ АД - Скопје издадената 
времена Лиценца за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична и топлинска енергија, со Од-
лука на Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија УП1 бр. 07-51 од 12.11.2010 годи-
на, Објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.148/2010 од 12.11.2010 година, се продолжу-
ва за уште шест месеци односно до 20.2.2012 година.    

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

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

 
УП1 бр. 07-51 

16 јуни 2011 година                             Претседател, 
  Скопје                                     Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2036. 

Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

а) Моторни бензини                                      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 40,064 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 41,345 
   
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 42,141 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 41,659 
   
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 34,679 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини                                      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 73,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 75,00 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 66,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 57,50 
 
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 42,443 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

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



Стр. 78 - Бр. 82 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2011 
 

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

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини                                        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                 до 0,390 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                 до 0,390 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 0,100 
 
в) Масло за горење                                          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 0,100 
   
г) Мазут                                                             ден/кг 
- М-1 НС                                                          до 0,740 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                               до 18,054 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                               до 18,044 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 10,385 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 3,230 

г) Мазут                                                              ден/кг 
- М-1 НС до                                                        0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

то, а ќе се применува од 00,01 часот на 21.6.2011 година 
и истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија. 

 
 Бр. 02-838/1    

20 јуни 2011 година                        Заменик претседател, 
   Скопје                                         Рухи Бакију, с.р. 

__________ 
2037. 

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 
став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/11), и член 27 став 5 од Правилникот за ус-
ловите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.6.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНА НА ЛИЦЕНЦА-
ТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА 
ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА МЕГА СОЛАР  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје 
со седиште на ул. „Христо Смирненски“ бр. 54-1, 
Скопје, му се утврдува содржината на лиценцата за вр-
шење на енергетска дејност производство на електрич-
на енергија. 

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските 
на носителот на лиценцата пропишани во Прилог 1 на 
оваа Одлука, станува составен дел на Одлуката бр. 07-
03 од 14.9.2010 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 121/10).   

3. Со објавувањето на оваа Одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“ влегува во сила ли-
ценцата донесена со Одлуката бр. 07-13 од 14.9.2010го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/10).  
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4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  

   
     УП1 Бр. 07-29 
20 јуни 2011 година                             Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

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

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и дистрибуција на еле-

ктрична енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје со се-
диште на ул. „Христо Смирненски“ бр. 54-1, Скопје 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија со фотоволтаичен систем 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
20 јуни 2011 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
20 јуни 2046 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 72.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6525431 
 
7. Единствен даночен број – 4080009506169  
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем изграден на КП 
710, 711 и 712 во КО Гермијан, Oпштина Новаци. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

11. Право на приклучување, пристап и користење 
на системот за дистрибуција на електрична енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство и дистрибуција на електрична енер-
гија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. 
„Христо Смирненски“ бр. 54 -1, Скопје (во понатамош-
ниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество 
на пазарот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија од фотоволтаичен систем, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на 
целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување, планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елект-
рична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 
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Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
усогласеност на планот, од носителот на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност дистрибуција на електрич-
на енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија на тарифни потрошувачи, опрерато-
рот за дистрибуција, сите потребни податоци и инфор-
мации кои се неопходни за извршувањето на нивните 
обврски од лиценците, во согласност со Мрежните пра-
вила за пренос на електрична енергија, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија и Пазар-
ните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

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

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 
- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 
5. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

6. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

7. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 
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20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 
писмен извештај за движењето на сите параметри кои 
што го определуваат квалитетот на произведената еле-
ктрична енергија во определен временски период. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување, продолжување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
 

Прилог 2 
 
I. Податоци за фотоволтаичниот систем: 
- Име на фотоволтаичниот систем: ФЕЦ – „Црвен 

Брег“- Гермијан 
- Година на почеток на градба: 2010 
- Година на завршеток на градба: 2011 
- Проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 25 години 
- Номинална моќност на фотоволтаичен систем: 

996,7 кW  

- Број на поставени фотоволтаични модули: 4440 
модула; марка Canadian solar, поликристални тип 
CS6P-220/ 220W, 460 парчиња, CS6P-225/225W, 3980 
парчиња 

- Број на поставени инвертори: 10, марка Samil 
Power, China, тип SO100kA 

- Моќност на инверторот: 115 kW  
 
II. Податоци за сончево зрачење на локација оп-

штина Новаци по месеци: 
 

Mесец Wh/m2 
Јануари 83 
Февруари 95 
Март 133 
Април 161 
Мај 180 
Јуни 189 
Јули 202 
Август 198 
Септември 171 
Октомври 136 
Ноември 90 
Декември 53 

 
 
III. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 
 
- Предвидено годишно производство на електрична 

енергија на фотоволтаична електрична централа  
1.310.000 kWh: 

 
Mесец      kWh 
Јануари 70300 
Февруари 79300 
Март 106000 
Април 127000 
Мај 137000 
Јуни 141000 
Јули 149000 
Август 145000 
Септември 130000 
Октомври 107000 
Ноември 73700 
Декември 45000 
Вкупно годишно производство: 1310000 
 

_____________ 
2038. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по 
барањето на Друштво за промет со нафта и нафтени де-
ривати ГЛОБАЛ ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увоз-извоз 
- Скопје, за издавање на  лиценца за вршење на енер-
гетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт, на седницата 
одржана на 20.6.2011 година,  донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 
1. На Друштвото за промет со нафта и нафтени де-

ривати ГЛОБАЛ ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увоз-извоз 
- Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска 
дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт “ кој што 
е составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
Уп1 Бр. 11-19 

20 јуни 2011 година                              Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-
ЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за промет со нафта и нафтени деривати 

ГЛОБАЛ ИНТЕРНАТИОНАЛ ДОО увоз-извоз - Скоп-
је, со седиште на ул.„Партизански Одреди“ бр.82 лок. 
18 Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт.  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
20 јуни 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
20 јуни 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 28.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6476058 
  
8. Единствен даночен број – 4057009501386 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за транс-
порт, заради натамошна продажба на трговци, прерабо-
тувачи или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
1 надземен челичен резервоар со волумен од 100 м3  и 
тоа за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно 
масло за домаќинство (ЕЛ-1), кој се наоѓа во дворното 
место на производните погони на ТИ „КИМИКО“ - 
Струга. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, во секое време да ги исполнуваат пропи-
шаните минимално-техничките услови за вршење на 
дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт, нај-
доцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт, носителот на 
лиценцата може да ја врши на територијата на Репуб-
лика Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 
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- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт, во текот на 
извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

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

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт, презенти-
рани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа 
лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН 
И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 

2039. 
Врз основа на член 2 од Одлуката за изменување на 

Статутот на Акционерското Друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката бр. 51-3245/1 од 
19.5.2011 година на Владата на Република Македонија, 
Одборот на Директори на Акционерското Друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката на својот прв 
состанок одржан на 3.6.2011 година го утврди пречи-
стениот текст на Статутот на Акционерското Друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката. 

Пречистениот текст на Статутот на Акционерското 
Друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката 
ги опфаќа Статутот на Акционерското Друштво за из-
градба и стопанисување со станбен простор и со дело-
вен простор од значење за Републиката бр. 51-6246/3 
од 5.4.2011 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 50/2011) и Одлуката за изменување на 
Статутот на Акционерското Друштво за изградба и 
стопанисување со станбен простор и со деловен про-
стор од значење за Републиката бр. 51-3245/1 од 
19.5.2011 година. („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.75/2011) 

 
С Т А Т У Т 

НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И 

СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  
РЕПУБЛИКАТА 

 
(пречистен текст) 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Предмет и основање 

 
Член 1 

Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето 
на друштвото; заштитниот знак, печатот и штембилот; 
предметот на работење на друштвото; износот на ос-
новната главнина; номиналната вредност на акциите, 
бројот на акциите, правата и ограничувањата на акцио-
нерите, обврските, ограничувањата и погодностите; 
предностите што за себе ги задржува основачот, по-
стапката за свикување и одржување на собранието; 
фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот; видот, соста-
вот и начинот на избор на органот на управување и не-
говата надлежност; внатрешната организација; форма-
та и начинот на објавувањата што ги врши Акционер-
ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката (во натамошниот текст: Друштвото); како и други 
прашања што се од значење за Друштвото. 

Член 2 
Друштвото се основа согласно Законот за транс-

формација на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
105/09). 

Друштвото претставува правен следбеник на Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија во поглед на имотот, 
средствата, вработените, правата и обврските поврзани 
со дејноста за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката, согласно членот 5 од Законот за трансформација 
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија.  

 
Член 3 

Во име на основачот, Владата на Република Маке-
донија ги презема без јавен повик сите акции и потпи-
шува изјава-симултано основање. 

 
Фирма и седиште 

 
Член 4 

Друштвото работи и учествува во правниот промет 
под фирма: Акционерско друштво за изградба и стопа-
нисување со станбен простор и со деловен простор од 
значење за Републиката-Скопје 

Скратен назив на фирмата е: АД за изградба и сто-
панисување со станбен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката - Скопје 

Во меѓународниот правен промет Друштвото ќе го 
употребува називот: Joint stock company for construction 
and management of residential properties and commercial 
properties with significance for Republic of Macedonia – 
Skopje. 

 
Член 5 

Седиштето на Друштвото е на улица „Орце Нико-
лов“ бр.138, Скопје. 

 
Член 6 

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак. 
Формата на печатот, штембилот и заштитниот знак 

се утврдуваат со посебен акт на Одборот на директори. 
 

Предмет на работење 
 

Член 7 
Предмет на работење на друштвото се дејностите 

што се однесуваат на изградба и стопанисување со 
станбениот простор и со деловниот простор од значење 
за Републиката и тоа особено: 

1) Подобрување на условите за стопанисување во 
постојните станбени згради и станови;  

2) утврдување на висина на закупот, склучување на 
договори за закуп на станбен простор и за деловен про-
стор од значење за Републиката;  
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3) стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката;  

4) водење на единствена евиденција на станбениот 
простор и на деловниот простор од значење за Репуб-
ликата;  

5) поттикнување на развојот и изградбата на инфра-
структурата за домување; 

6) изградба, реновирање и одржување на станови за 
непрофитно домување; 

7) изградба и продажба на станови и деловен про-
стор за пазар; 

8) инвестиционо и тековно одржување на станбени-
от и деловниот простор  

9) организирање и изградба на станбен и деловен 
простор каде што инвеститор е Република Македо-
нија 

10) ја реализира Годишната програма за изградба и 
одржување на станбениот простор во сопственост на 
Република Македонија, на Владата на Република Маке-
донија со која се утврдува особено: изградба на стано-
ви за лица во социјален ризик и други ранливи групи; 
изградба на станбен и деловен простор наменет за про-
дажба; стопанисување со станбен и деловен простор; 
инвестиционо и тековно одржување на станбен и дело-
вен простор, подобрување на условите на домувањето 
во постојните станбени згради и станови; утврдување 
на висината на закупот и политиката на склучување на 
договори за закуп на станбен и деловен простор; воде-
ње на единствена евиденција на станбен и деловен про-
стор со кој стопанисува и организирање и изградба на 
станбен и деловен простор каде што инвеститор е Ре-
публика Македонија; 

11) работи околу уредување и подготвување на 
градежно земјиште за градба и поместување на по-
стојните објекти; санациски работи; организација на 
изградба на станбени објекти; инсталации; надзор при 
изградба и слично, уредување и одржување на улици 
и сообраќајници, уредување и одржување на паркови, 
зелени и рекреациони површини; комерцијални рабо-
ти во остварување на функцијата во прометот на сто-
ки и услуги. 

Друштвото врши стручно технички работи соглас-
но Програмите за  уредување на градежното земјиште, 
врз основа на договор склучен со единица на локалната 
самоуправа. 

Во Централниот регистар на Република Македони-
ја, се впишува Општата клаузула за бизнис, односно во 
рамките на своето работење во внатрешно-трговскиот 
промет и во надворешно-трговскиот промет Друштво-
то ќе ги извршува сите дејности кои не се забранети со 
закон освен оние за кои е потребна посебна согласност, 
дозвола или друг акт на државен или друг надлежен 
орган.  

Приоритетна дејност на друштвото е: 
- 68.20 Издавање и управување со  сопствен нед-

вижен имот или недвижен имот земен под закуп (ли-
зинг) 

II.  ОСНОВНА ГЛАВНИНА 
 

Износ на основната главнина 
 

Член 8 
Основната главнина на друштвото утврдена со про-

ценката од независен проценител изнесува 46.357.487 
евра, односно 2.851.402.668,00 денари според средниот 
курс на Народната банка на Република Македонија об-
јавен на денот пред усвојувањето на Статутот. 

 
Акција 

 
Член 9 

Основната главнина на Друштвото е распоредена 
на 10.000 обични акции кои ги поседува акционерот – 
Република Македонија, со номинална вредност од 
4.635,75 евра за една акција односно 285.140,00 денари, 
според средниот курс на Народната банка на Републи-
ка Македонија објавен на денот пред усвојувањето на 
Статутот. 

Сите права поврзани со акциите се уредуваат со од-
лука на Собранието на Друштвото. 

 
III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 10 

Фирмата на основачот е: Влада на Република Маке-
донија. 

Седиштето на основачот е во Скопје на ул.„Илин-
денска“ б.б. ЕМБС е 4064674. 

 
IV. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ 

 
Член 11 

Основачот не задржува посебни предности за себе. 
 

V. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО 
 

Член 12 
Органи на Друштвото се: 
- Собрание и 
- Одбор на директори. 
 

VI. СОБРАНИЕ 
 

Член 13 
Правата и обврските на Собранието на Друштвото 

ги врши Владата на Република Македонија. 
 

Член 14 
Собранието на Друштвото се свикува под услови и 

случаи определени со Законот за трговските друштва. 
Годишното собрание мора да се свика најдоцна три 

месеца по составувањето на годишната сметка, на фи-
нансиските извештаи и на годишниот извештај за рабо-
тата на Друштвото во претходната деловна година, а не 
подоцна од шест месеци од завршувањето на календар-
ската година или 14 месеца од одржувањето на послед-
ното годишно собрание. 
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Собрание на Друштвото може да се свика и во вре-
мето меѓу две годишни собранија, во случаи предвиде-
ни со Законот за трговските друштва. 

 
Надлежности на собранието 

 
Член 15 

Собранието одлучува само за прашањата изречно 
определени со закон и со овој статут, а особено за:  

- донесување и измени на статутот на Друштвото; 
- одобрување на годишната сметка, на финансиски-

те извештаи и на годишниот извештај за работата на 
Друштвото во претходната деловна година и одлучува-
ње за распределбата на добивката; 

- избор и отповикување на членовите на Одборот на 
директори; 

- одобрување на работата и на водењето на работе-
њето со Друштвото на членовите на Одборот на дире-
ктори; 

- одобрување на менаџерскиот договор што се склу-
чува помеѓу Друштвото и член на Одборот на директо-
ри; 

- промена на правата врзани за одделни родови и 
класи акции; 

- зголемување и намалување на основната главнина 
на Друштвото; 

- издавање акции и други хартии од вредност; 
- назначување овластен ревизор за ревизија на го-

дишната сметка и на финансиските извештаи; 
- преобразба на друштвото во друга форма на 

Друштво, како и за статусните промени на Друштвото; 
- одлучување за покривање на загубите на Друш-

твото и  
- престанување на Друштвото. 
 

VII. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО 
 

Член 16 
Управувањето со Друштвото е организирано спо-

ред едностепен систем, при што орган на управување 
на Друштвото е Одбор на директори. 

За членови на првиот Одбор на директори се назна-
чуваат: 

1. Цветко Грозданов,     
2. Тони Димитриоски,    
3. Драган Настески,     
4. Решат Менга,       
5. Шукри Лимани.    
 

Состав и начинот на избор на членови на Одборот 
на директори 

 
Член 17 

Одборот на директори е составен од 5 (пет) члена, 
од кои 1 (еден) извршен и 4 (четири) неизвршни члено-
ви, при што 1 (еден) од неизвршните членови е незави-
сен член. 

Членовите на Одборот на директори се избираат за 
време од 4 години со право на реизбор. 

Собранието ги избира членовите на Одборот на 
директори со мнозинство гласови од вкупниот број 
гласови.  

При изборот на членовите на Одборот на директори 
се назначува коj член се избира како независeн член на 
Одборот на директори. Независниот член на Одборот 
на директори се избира од редот на неизвршните чле-
нови на Одборот на директори. 

Од избраните членови Одборот на директори назна-
чува извршен член на Одборот на директори, со мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Одборот 
на директори. 

Извршниот член на Одборот на директори го носи 
називот Генерален директор. 

Неизвршен член на Одборот на директори не може 
да биде избран во повеќе од пет Одбори на директори 
како неизвршен член, како ни во повеќе од пет надзор-
ни одбори на акционерски друштва со седиште во Ре-
публика Македонија. 

Извршниот член на Одборот на директори не може 
да биде избран за извршен член, односно член на упра-
вен одбор во други акционерски друштва со седиште 
во Република Македонија, но може да биде избран за 
неизвршен член, како и за член на надзорен одбор 
најмногу во пет други акционерски друштва со седи-
ште во Република Македонија. 

 
Претседател на одборот на директори 

 
Член 18 

Одборот на директори, од редот на своите неизврш-
ни членови, со мнозинство гласови од вкупниот број на 
членови на одборот на директори, избира претседател 
на одборот. 

Одборот на директори може да го разреши претсе-
дателот во кое било време и да избере нов претседател.  

Претседателот на одборот на директори ги свикува 
и претседава со состаноците, одговорен е за водењето 
евиденција за состаноците и организирањето на други-
те начини (форми) на работа и одлучување на одборот 
на директори. 

Ако претседателот од кои и да е причини не е во 
можност да ја врши функцијата претседател или ако е 
отсутен, со состаноците на Одборот на директори пре-
тседава друг неизвршен член, со мнозинство гласови 
на присутните членови на одборот на директори. 

 
Права и обврски на членовите на Одборот  

на директори 
 

Член 19 
Членовите на Одборот на директори, во согласност 

со нивната положба имаат исти права и обврски, без 
оглед на тоа како се распределени правата и обврските 
меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овла-
стувањата определени со закон и според работите што 
им се доверени со закон и со овој Статут. 

Одборот на директори на својот конститутивен со-
станок донесува Деловник за работа. 
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Член 20 
Правата и обврските на извршниот член на Одборот 

на директори, покрај правата и обврските определени 
со закон, може да се определат со Договор за уредува-
ње на односите меѓу Друштвото и извршниот член на 
Одборот на директори (Менаџерски договор). 

Договорот од став 1 од овој член со извршниот 
член, од името на Друштвото го склучуваат неизврш-
ните членови на Одборот на директори, а го потпишува 
претседателот на Одборот на директори по претходно 
добиена согласност од Владата на Република Македо-
нија, во својство на собрание на друштвото. 

 
Овластувања и надлежност на Одборот 

на директори 
 

Член 21 
Одборот на директори во рамките на овластува-

њата определени со законот и статутот и овластува-
њата што изречно му се дадени од Собранието, упра-
вува со Друштвото. Одборот на директори има нај-
широки овластувања во управувањето со Друштвото 
во рамките на предметот на работењето на Друштво-
то и во дејствувањето во сите околности од името на 
Друштвото, со исклучок на овластувањата што 
изречно им се дадени на неизвршните членови на 
Одборот на директори. 

  
Член 22 

Одборот на директори во рамките на својата над-
лежност, ги врши следните работи: 

- ја утврдува деловната политика; 
- донесува Програма за работа и развоен план на 

Друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годи-
шен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, 
Програма за инвестициони вложувања; 

- поднесува тримесечни извештаи кои содржат по-
казатели за финансиското работење на Друштвото до 
Собранието на Друштвото; 

- го усвојува елаборатот за попис на средствата, по-
барувањата, и обврските на Друштвото; 

- усвојува годишна сметка, годишни финансиски 
извештаи и годишен извештај за работењето на Друш-
твото по истекот на деловната година; 

- одлучува за расходување и оттуѓување на основни 
средства; 

- поднесува предлог за изменување и дополнување 
на Статутот; 

- одобрува склучување на договори од поголемо 
значење и со подолг период на траење кои не се опфа-
тени со планот за јавни набавки;  

- донесува одлука за употреба на посебната резерва 
заради покривање на загубата на Друштвото; 

- одлучува за вршење отпис на средствата, побару-
вањата и обврските, 

- одлучува за склучување на колективниот договор; 
- одлучува за внатрешната организација и система-

тизација на работните места; 

- одлучува за назначување на лица со посебни овла-
стувања и одговорности (раководни лица кои го вршат 
секојдневното водење на работењето на Друштвото); 

- ги донесува општите акти на Друштвото;  
- на барање на Собранието на Друштвото подготву-

ва општи акти и одлуки, чие донесување е во негова 
надлежност; 

- одлучува за разрешување на работниците со по-
себни овластувања и одговорности (раководни лица); 

- се грижи и презема потребни дејствија за испол-
нување на со Закон пропишаните обврски на Друшт-
вото; 

- формира комисии од редот на членовите на Одбо-
рот на директори и од други лица; 

- одлучува за издавање под закуп на основните 
средства на Друштвото, 

- одлучува за барање од надлежен орган и институ-
ции; 

- ги определува овластените потписници на Друш-
твото; 

- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со 
писмена одлука; 

- врши и други работи кои не се во надлежност на 
Собранието на Друштвото; 

- одлучува во втор степен по приговори на работни-
ци за правата, обврските и одговорностите на работни-
ците од работниот однос; 

- одлучува за технолошки, економски, организацио-
ни и слични промени и за отказ на договорот за врабо-
тување од деловни причини и 

- одлучува и за други работи кои со закон, овој ста-
тут, колективен договор и други акти се ставени во не-
гова надлежност.  

 
Овластување на извршниот член 

 
Член 23 

Генералниот директор го води работењето на 
Друштвото и има најшироки овластувања да ги врши 
работите поврзани со раководењето, спроведувањето 
на одлуките на Одборот на директори и вршење на те-
ковните активности на Друштвото и да дејствува во си-
те околности во име на Друштвото, со исклучок на ов-
ластувањата што со закон изречно им се дадени на Од-
борот на директори. 

Генералниот директор го претставува и застапува 
Друштвото во односите со трети лица. 

Генералниот директор може да даде овластување на 
други лица за застапување на Друштвото. 

 
Член 24 

Во остварувањето на своите овластувања, Генерал-
ниот директор ќе ги извршува следниве активности: 

- предлага и спроведува деловна политика на друш-
твото; 

 - предлага програми и планови на Друштвото и се 
грижи за нивно  спроведување; 
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- му поднесува на одборот на директори најмалку 
еднаш во три месеци извештај  за работењето на Друш-
твото, а по истекот на деловната година и годишна 
сметка, годишни финансиски извештаи и годишен из-
вештај за работењето на Друштвото; 

- раководи со деловниот процес и активностите, не-
посредно и преку  раководните работници на Органи-
зационите единици; 

- ги извршува одлуките на Одборот на директори и 
на Собранието на Друштвото; 

- дава предлози за утврдување на внатрешната орга-
низација на Друштвото; 

- до Oдборот на директори доставува предлози по 
кои расправа и одлучува Собранието; 

- одлучува по однос на вработувањето, распореду-
вање и престанување на работниот однос во согласност 
со закон и другите прописи на Друштвото; 

- одлучува за правата и обврските од работен однос, 
прекршување на работната дисциплина, неисполнува-
ње на работните задачи и обврските на вработените за 
извршување на одредените задачи во согласност со за-
кон и другите прописи на Друштвото; изрекува дис-
циплински мерки; 

- склучува договори со трети лица и 
- врши и други работи определени со закон, овој 

Статут и другите акти на Друштвото. 
 

Овластување на неизвршните членови во вршење 
на надзор 

 
Член 25 

Неизвршните членови вршат надзор над работење-
то од страна на извршниот член. 

Неизвршните членови имаат право да вршат увид и 
да ги проверуваат книгите и документите на друштво-
то, како и имотот, особено благајната на друштвото и 
хартиите од вредност и стока.  

Неизвршните членови за вршење одделни стручни 
работи од надзорот можат да задолжат кое било врабо-
тено лице во друштвото или друго стручно лице. 

 
Овластувања коишто не можат да се пренесат  

врз извршниот член 
 

Член 26 
Одборот на директори не може да ги пренесе сопс-

твените овластувања на извршниот член кога се одлу-
чува за: 

- затворање (престанување) или пренос на друштво 
или на негов дел што учествува со над 10% во прихо-
дот на Друштвото; 

- намалување или проширување на предметот на 
работење на Друштвото; 

- суштествени внатрешни организациони промени 
на Друштвото што се определуваат со акт на Друш-
твото; 

- воспоставување долгорочна соработка со други 
Друштва од суштествено значење за друштвото или 
нејзино прекинување; 

- основање и престанување на трговско друштво 
што учествува со над една десеттина во основната 
главнина на Друштвото и 

- основање и престанување на подружници на 
Друштвото.  

 
Свикување, учество, одлучување и евиденција  

на состаноци на Одборот на директори 
 

Член 27 
Одборот на директори работи и одлучува на соста-

ноци. 
Одборот на директори може да работи и да одлучу-

ва ако на состанокот се присутни најмалку половина од 
сите негови членови.  

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од 
утврдениот кворум од ставот 2 од овој член. 

Гласот на претседателот на Одборот на директори, 
а во негово отсуство на претседавачот кој го заменува, 
е одлучувачки во случај на поделба на гласовите. 

 
Член 28 

Одборот на директори одржува состанок ако тоа го 
налага извршувањето на работите во рамките на него-
вите надлежности. 

Секој член на Одборот на директори, со барање 
поднесено во писмена форма, може со наведување на 
причините и целта да бара од Претседателот на Одбо-
рот на директори да свика состанок на Одборот на ди-
ректори. 

Ако членот кој барал свикување на состанок добие 
поддршка од најмалку една третина од членовите на 
Одборот на директори за свикување состанок, Претсе-
дателот на Одборот на директори мора да свика соста-
нок во рок од 15 дена од денот кога е поднесено бара-
њето. 

Свикувањето на состанокот се врши со известување 
до сите членови на Одборот на директори, во коешто 
се наведуваат причините, времето и местото на одржу-
вањето на состанокот. 

Одборот на директори, во текот на годината, задол-
жително одржува најмалку четири редовни состаноци 
и тоа на секои три месеца, при што еден од нив мора 
задолжително да се одржи во рок од еден месец пред 
одржувањето на годишното собрание. 

 
Комисии 

 
Член 29 

Одборот на директори може да формира постојани 
и повремени комисии составени од членови на одборот 
на директори, вработените во друштвото, како и други 
лица.   

Комисиите одлучуваат за прашања што се во нивна 
надлежност, согласно актите на Друштвото, извршува-
ат определени задачи и утврдуваат определени состој-
би, согласно актите за нивно формирање. Комисиите 
не можат да одлучуваат за прашања што се во надлеж-
ност на Одборот на директори, ниту можат да им се 
пренесат нивните права и обврски. 



Стр. 90 - Бр. 82 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20 јуни 2011 
 

Комисиите имаат претседател, членови и заменици. 
Вкупниот број на членовите на комисијата треба да е 
секогаш непарен.  

Комисиите работат во полн состав или со присус-
тво на мнозинството од вкупниот број на членовите на 
комисијата, што се определува во актите со кои се фор-
мира комисијата. 

Составот и начинот на работењето на комисиите 
поблиску се уредуваат со акт на Друштвото. 

Сите активности на комисиите подлежат на одобре-
ние од страна на Одборот на директори. 

 
Права на членовите на Одборот на директори 
 

Член 30 
Извршниот член на Одборот на директори има пра-

во на плата, односно месечен надомест, право на оси-
гурување на живот и друг вид осигурување, надомест 
на патни и на други трошоци и други права, согласно 
Законот за трговските друштва 

Собранието со одлука го определува месечниот пау-
шал или паушалот по состанок на неизвршните членови 
на Одборот на директори. Неизвршните членови  имаат 
право и на надомест на сите други трошоци (патни и 
други трошоци), право на осигурување на живот и друг 
вид осигурување, како и други права што се поврзани со 
вршењето на нивната функција (користење работни про-
стории, потребни средства за работа и друго).  

 
VIII. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА  

И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА 
 

Член 31 
Распределбата на добивката на Друштвото се врши 

врз основа на одлука на Собранието на Друштвото на 
предлог на Одборот на директори, а во согласност со 
Годишната сметка на Друштвото. 

Собранието на Друштвото на предлог на Одборот 
на директори може да одлучи добивката да не се дели 
во определената година и истата да се определи за ин-
вестиции, развој и други намени за друштвото. 

 
Член 32 

Доколку Друштвото со Годишната сметка покаже 
загуба, Собранието на Друштвото одлучува за покри-
вање на загубата. 

Одлуката за покривање на загубата, Собранието на 
Друштвото ја донесува на предлог на Oдборот на дире-
ктори во кој се содржани причините за настанувањето на 
загубата и предлог за начинот на нејзиното покривање. 

 
IX. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 33 

Во Друштвото се формира задолжителна општа ре-
зерва (општ резервен фонд) и посебна резерва. 

Друштвото има задолжителна општа резерва како 
општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќа-
ње на нето добивката. 

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 
15% од нето добивката, се додека резервите на Друш-
твото не достигнат износ кој што е еднаков на една пе-
тина од основната главнина. Ако така создадената ре-
зерва се намали, мора да се надополни на ист начин. 

Додека општата резерва не го надмине определени-
от износ од став 2 на овој член, може да се применува 
само за покривање на загубите. 

Во Друштвото се создава посебна резерва заради 
покривање на загуба на друштвото. 

 
Член 34 

Во Друштвото се создава посебна резерва заради 
покривање на загуби или други издатоци: 

- осигурување од ризик на вработените,  
- отпремнина над одобрениот износ, 
- добротворни цели, помош и спонзорства на врабо-

тените. 
Средствата од став 1 се издвојуваат од општиот 

имот на Друштвото и тие не можат да се употребат за 
друга намена освен за намената за која се создадени. 

Средствата за посебните резерви се водат на посеб-
ни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото. 

Начинот на создавање и вложување, организација-
та, начинот на употреба, висината на средствата, пла-
нот и програмата за користење на средствата од посеб-
ните резерви се утврдува со акт на Собранието на 
Друштвото. 

 
X. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА  

НА ДРУШТВОТО 
 

Член 35 
Друштвото предметот на работењето го врши преку 

Дирекција и подружници, како рганизациони делови на 
Друштвото.  

Со Акт на Одборот на директори поблиску се уре-
дува внатрешната организација и систематизација на 
работите кои се извршуваат во Друштвото. 

 
XI. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО 

 
Член 36 

Работните односи, платите и другите права од рабо-
тен однос се уредуваат со Законот за работни односи, 
Колективен договор, Закон за трговските друштва и 
другите општи акти кои ги донесува Одборот на дире-
ктори. 

 
XII. АКТИ НА ДРУШТВОТО 

 
Член 37 

Овој Статут е основен акт на Друштвото. Сите дру-
ги акти на Друштвото треба да бидат во согласност со 
овој статут. 

Односите на Друштвото се уредуваат со овој ста-
тут, правилници, деловници на органите на Друштвото 
и други општи акти. 
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Ако некоја одредба од друг акт на Друштвото не е 
во согласност со статутот, се применуваат одредбите 
од статутот. 

 
Член 38 

Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на 
донесувањето, освен ако со актот не е поинаку опреде-
лено. 

 
XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊА  

НА АКТИТЕ 
 

Член 39 
Објавувањето на актите на Друштвото се врши на 

Огласната табла на Друштвото и по електронски пат. 
 

XIV. ДЕЛОВНА ТАЈНА 
 

Член 40 
Друштвото има право, одредени податоци со чие 

неконтролирано откривање може да биде нанесена 
штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за 
деловна тајна. 

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се 
утврдува со акт кој го донесува Одборот на директори. 

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, 
кој согласно закон и овој Статут не може да се прогла-
си за таен податок, или е пропишано дека е јавен пода-
ток, или постои обврска јавно да се објави. 

 
XV. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНЦИЈА 

 
Член 41 

Членовите на Одборот на директори не смеат: 
- за своја или за туѓа сметка да вршат работи кои-

што спаѓаат во предметот на работење на Друштвото; 
- да вршат друга дејност или активност во друго 

друштво, со ист или сличен предмет на работење, пла-
тена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка 
на друго лице; 

- да бидат членови на орган на управување или 
член на надзорен одбор, односно контролор во друго 
друштво коешто има ист или сличен предмет на рабо-
тење како и Друштвото и 

- во просториите на Друштвото да врши работи за 
своја или туѓа сметка. 

 
XVI. ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ 

 
Член 42 

Статутот се менува со одлука за измена на статутот.  
Одлуката за измена на статутот ја донесува Собра-

нието.  
Измената на статутот влегува во сила со денот на 

донесувањето на одлуката за измена на статутот, освен 
ако со одлуката не е определен друг датум на влегува-
ње во сила. 

Член 43 
Иницијатива за измена и дополнување на овој ста-

тут може да поднесе: 
- Одборот на директори и 
- Акционерот.  
Во иницијативата се образложуваат причините и 

потребите од измени или дополнувања на статутот. 
Иницијативата ја разгледува Одборот на директори 

и дава мислење, доколку тој не е подносител на иници-
јативата. 

Ако Одборот на директори ја прифати иницијатива-
та, формира комисија за изготвување на нацрт на изме-
ните, при што дава насока за изработка. Предлогот на 
одлуката за измени на Статутот го утврдува Одборот 
на директори. 

Ако Одборот на директори не ја прифати иниција-
тивата, должен е на првата наредна седница да го ин-
формира Собранието за тоа. 

Собранието одлучува за причините за прифаќа-
ње или одбивање на иницијативата за измени на 
Статутот. 

 
XVII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО 
 

Член 44 
Друштвото престанува со: 
- одлука на Собранието за престанување на Друш-

твото донесена со мнозинство гласови коешто не може 
да изнесува под две третини од акциите со право на 
глас претставени на Собранието; 

- правосилна одлука на судот со која е утврдена ни-
штовност на Друштвото и на уписот на Друштвото во 
трговскиот регистар; 

- присоединување, со спојување или со поделба на 
Друштвото со раздвојување со основање и со раздвоју-
вање со преземање и 

- стечај. 
 

XVIII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА  
ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Член 45 

Друштвото во согласност со закон и Колективниот 
договор обезбедува услови за работа и делување на 
синдикалната организација. 

 
Член 46 

Синдикалната организација може на Одборот на 
директори да му поднесува предлози, мислења и забе-
лешки во врска со остварувањето и заштитата на пра-
вата на работниците утврдени со Закон и Колективен 
договор. 

За поднесените предлози, мислења и забелешки Од-
борот на директори е должен да заземе став и за тоа да 
ја извести синдикалната организација. 
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XIX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 47 
Согласно Планот за поделба на Јавното претприја-

тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, на Друштвото се пренесува 
имотот, средствата, вработените, правата и обврските 
поврзани со дејноста за стопанисување со станбен про-
стор, дејноста за стопанисување со деловен простор од 
значење за Републиката, дејноста за изградба и про-
дажба на имот, дејноста поврзана со реализирање на 
проекти од јавен интерес, како и работите за наплата 
на државните побарувања за управување со деловни 
средства по основ на трансформација преземени сог-
ласно со Законот за трансформација на претпријатијата 
со општествен капитал. 

На вработените Друштвото им обезбедува работно-
правен континуитет на сите права и обврски стекнати 
во Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија, согласно 
Закон. 

 
Член 48 

До денот на влегување во сила на актите на Друш-
твото, кои треба да се донесат во согласност со овој 
статут, ќе се применуваат актите на Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија, доколку не се во спротивност 
со закон и овој статут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 49 
Овој Статут влегува во сила со денот на донесува-

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

 
 Бр. 02-16/4                            Одбор на директори 

3 јуни 2011 година                            Претседател,  
   Скопје                               Тони Димитриоски, с.р. 

__________ 
    
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
2040. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2011 година, во однос на месец април 2011 година, е 
пониска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец мај 2011 година, 
во однос на месец април 2011 година, работодавачите 
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во 
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

 
                                                            Министер, 
                                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 
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