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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
498.  

Врз основа на член 161 став 2 од Законот за одбра-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
28.01.2012 година,донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗВР-
ШУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ВО 

ОДБРАНАТА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се определува висината на надоме-

стоците на граѓаните повикани за извршување на пра-
вата и должностите од областа на одбраната, во врска 
со извршување на доброволно служење на воениот рок, 
како и начинот за остварување на надоместоците на 
граѓаните повикани за извршување на правата и долж-
ностите во одбраната во врска со извршување на воена 
служба, служење во резервните сили, извршување на 
работна и материјална служба и обучување за одбрана. 

 
Член 2 

Висината на паричното примање на војниците за 
време на доброволното служење на воениот рок во од-
нос на просечната месечна нето плата по вработен во 
Републиката, објавена во последниот месец пред упа-
тување на служење на воениот рок (во натамошниот 
текст: просечната месечна плата), во зависност од чи-
нот и должноста која ја извршуваат, изнесува: 

- на војниците без чин                                        6%, 
- на војниците со чин разводник                       7%, 
- на војниците со чин десетар                            8%, 
- на војниците со чин помлад водник               9%. 
Висината на паричното примање на војникот за 

време на стручното оспособување и усовршување за 
офицери во резервните сили на Армијата на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Армијата) изнесу-
ва 10% од просечната месечна плата. 

 
Член 3 

Работодавецот каде што се вработени граѓаните од 
член 1 на оваа уредба, односно граѓаните кои вршат са-
мостојна или професионална дејност, поднесуваат ба-
рање за рефундација на паричниот надоместок испла-
тен на работникот за време на отсуството од работа за-
ради извршување на правата и должностите во одбра-
ната. 

Барањето за рефундација од став 1 на овој член се 
поднесува до Министерството за одбрана – одделение 
за одбрана на регионот во градот/општината од каде 
граѓанинот е упатен на извршување на должности во 
одбраната или до воената единица на Армијата каде 
граѓанинот ги извршувал должностите во одбраната, во 
рок од 30 дена од денот на извршувањето на правата и 
должностите во одбраната. 

Барањето за рефундација се поднесува на Образец 
број 1. 

Кон барањето за рефундација се приложува: 
- потврда од Фондот за пензиско и инвалидско оси-

гурување на Македонија за основицата за пресметува-
ње и наплатување на придонесите за пензиско и инва-
лидско осигурување за лицата кои вршат самостојна 
или професионална дејност; 

- потврда од Министерството за одбрана - одделе-
ние за одбрана на регионот или воената единица на Ар-
мијата за присуство на граѓанинот на вежба, обука и 
други активности (Образец број 2). 

Надоместокот на плата за време на отсуство од ра-
бота поради извршување на правата и должностите во 
одбраната се исплаќа од Министерството за одбрана во 
корист на работодавецот каде што граѓаните се во ра-
ботен однос, односно во корист на граѓанинот кој врши 
самостојна или професионална дејност, а пресметката 
и исплатата на надоместокот ја врши работодавецот, 
односно граѓанинот кој врши самостојна или професи-
онална дејност. 

 
Член 4 

За остварување на надоместоците на граѓаните од 
член 1 на оваа уредба кои не се во работен однос, не 
вршат самостојна или професионална дејност, не при-
маат паричен надоместок по основа на невработеност 
или не остваруваат право на пензија, граѓаните даваат 
изјава на Образец број 3. 

Надоместокот се исплаќа според Образецот број 4. 
Пресметката на надоместокот се врши со делење на ос-
новицата со 30 дена и со множење со бројот на денови-
те за кои се исплаќа надоместокот. 

 
Член 5 

Разликата од надоместокот на платата, пензијата 
или другите парични примања на граѓаните распореде-
ни на должности во резервните сили на Армијата до 
висината на платата на военото лице од активниот воен 
персонал на Армијата за истата должност, доколку на-
доместокот е понизок од платата согласно член 151 од 
Законот за одбрана, се исплаќа според Образец број 5. 
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Член 6 
Времето кое граѓаните го поминале во извршување 

на правата и должностите во одбраната, се утврдува 
врз основа на евиденцијата на Министерството за од-
брана -одделението за одбрана на регионот кое го извр-
шило повикувањето и воената единица на Армијата ка-
де граѓаните ги извршувале должностите во одбраната 
(Образец број 6). 

                                                                                        
Член 7 

За остварување на надоместокот на трошоците за 
превоз согласно член 154 став 2 од Законот за одбрана, 
граѓаните приложуваат возни билети, односно даваат 
изјава на Образец број 7 дека и покрај постоење на ор-
ганизиран јавен превоз за доаѓање до местото на јаву-
вање кое е над 2,5 км, оддалечено од местото на живее-
ње, користеле сопствено возило. Надоместокот на тро-
шоците за превоз се исплаќа според Образец број 8. 

За остварување на надоместокот на трошоците за пре-
воз направени со возило за правците во кои нема органи-
зиран јавен превоз, согласно член 154 став 3 од Законот за 
одбрана, граѓаните даваат изјава на Образец број 9, а 
надоместокот се исплаќа според Образец број 10. 

 
Член 8 

На граѓаните - регрути при извршување на лекарски и 
други прегледи и психолошки испитувања со времетрае-
ње до осум часа, согласно член 154 ставови 4 и 5 од 
Законот за одбрана, надоместокот на дневните трошоци 
за исхрана им се исплаќа според Образец број 11. 

 
Член 9 

За остварување на надоместокот на трошоците за 
сместување согласно член 154 став 6 од Законот за од-
брана, граѓаните приложуваат сметка на стварните тро-
шоци за сместување, во рок од пет дена по користење-
то на услугите. 

Надоместок на трошоците за сместување се исплаќа 
според Образец број 12. 

 
Член 10 

За остварување на надоместокот на еднократна па-
рична помош во случај на повреда и оштетување на ор-
ганизмот согласно член 157 од Законот за одбрана, гра-
ѓаните поднесуваат писмено барање до Министерство-
то за одбрана, кон кое се приложува наод, оцена и мис-
лење од Воено - лекарска комисија. 

Член 11 

Надоместокот на еднократната парична помош во 

случај на смрт или загинување и надоместокот на по-

гребните и други трошоци согласно членовите 156 и 

158 од Законот за одбрана, ги исплаќа Министерството 

за одбрана на родителите или друг член на семејството 

на умрениот односно загинатиот граѓанин, десет дена 

од денот на добивањето на известувањето за настаната-

та смрт од воената единица или установа на Армијата. 

 

Член 12 

Надоместокот на лицата ангажирани како предава-

чи во обучувањето за одбрана согласно член 159 од За-

конот за одбрана, се исплаќа според Образец број 13. 

 

Член 13 

Паричните примања на војниците за време на до-

броволно служење на воениот рок се исплаќаат според 

Образец број 14. 

 

Член 14 

Обрасците од број 1 до број 14 се дадени во прилог 

и се составен дел на оваа уредба. 

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 

престанува да важи Уредбата за висината и начинот на 

остварување на надоместоците на граѓаните во извр-

шувањето на правата и должностите во одбраната 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.25/03 

и 121/06). 

 

Член 16 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр.51-8446/1-11                 Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   

   Скопје                                        Македонија, 

                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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499. 

Врз основа на член 19 точка 10 алинеја 5 од Зако-
нот за одбрана („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.1.2012 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ И 
ПРИОРИТЕТОТ ПРИ РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА 

ГРАЃАНИТЕ ВО ОДБРАНАТА  
Член 1 

Со оваа уредба се уредуваат критериумите за рас-
поредување и приоритетот при распоредувањето на 
граѓаните во одбраната. 

 
Член  2 

Во остварувањето на своите права и должности во 
одбраната, граѓаните можат да се распоредуваат во: 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата), силите за заштита и спасување, орга-
ните на државната власт, трговските друштва и јавните 
претпријатија, установи и служби од посебно значење 
за одбраната и единиците на локалната самоуправа.  

Член 3 
Граѓаните се распоредуваат во одбраната доколку го 

отслужиле воениот рок, ги исполнуваат критериумите за 
воена служба и ако поседуваат стручни, физички и 
психички способности потребни за успешно извршува-
ње на должностите и задачите на кои се распоредуваат. 

 
Член 4 

При распоредувањето на граѓаните во одбраната, 
приоритет има Армијата. 

Во Армијата се распоредуваат припадници на ре-
зервните сили со отслужен воен рок. 

Вработените во Министерството за внатрешни ра-
боти кои имаат воен распоред во Министерството за 
внатрешни работи, не се распоредуваат во Армијата, 
додека се во работен однос. 

 
Член 5 

Распоредувањето на граѓаните во Армијата се врши 
по следните критериуми: 

- граѓани со отслужен воен рок – војници во резерв-
ните сили на Армијата (општа резерва) доколку ги ис-
полнуваат критериумите за воена служба – до наполну-
вање на 35 години живот; 

- граѓани со отслужен воен рок – подофицери во ре-
зервните сили на Армијата (општа резерва)– до напол-
нување на 45 години живот, а офицери во резервните 
сили на Армијата (општа резерва) – до наполнување на 
50 години живот. 

По исклучок од став 1 на овој член, во резервните 
сили на Армијата (општа резерва) може да се распоре-
дуваат граѓани со отслужен воен рок и до наполнување 
60 години живот, доколку на одредени формациски ме-
ста нема можност да се постават припадници на ре-
зервните сили со воено стручни квалификации утврде-
ни за тие формациски места. 

 
Член 6 

Во органите на државната власт и во единиците на 
локалната самоуправа на работи од посебно значење за 
одбраната се распоредуваат вработени кои имаат рако-
водно звање, како и вработени кои наполниле 35 годи-
ни живот, определени од функционерот кој раководи 
со овие органи. 

Член 7 
Во трговските друштва, јавните претпријатија, 

установи и служби можат да се распоредуваат вработе-
ни кои наполниле 35 години живот, доколку извршува-
ат работи од посебно значење за одбраната, односно за 
потребите на одбраната, определени од раководното 
лице. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 

престанува да важи Уредбата за критериуми за распо-
редување и приоритет при распоредувањето на граѓа-
ните во одбраната („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.48/03 и 119/06). 

 
Член 9 

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

 
Бр.51-8447/1-11                 Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
500. 

Врз основа на член 14 став 7 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 28.01.2012 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИДОТ НА СРЕДСТВАТА И ДОБИТОКОТ 
КОИ ГРАЃАНИТЕ, ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА, 
ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, УСТАНОВИТЕ И 
СЛУЖБИТЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГИ ДАВААТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБ-
РАНА, ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВОЕНА И ВОН-
РЕДНА СОСТОЈБА, КАКО И ПРИ ИЗВЕДУВА-
ЊЕ НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО МИР, 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА-
ТА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ, 

ОШТЕТУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ  
Член 1 

Со оваа уредба се определува видот на средствата и 
добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните 
претпријатија, установите и службите (во натамошниот 
текст: сопственици), се должни да ги даваат на кори-
стење на Министерството за одбрана, по негово бара-
ње, за потребите на Армијата на Република Македони-
ја (во натамошниот текст: Армијата) во воена и вонред-
на состојба и при изведување вежбовни активности во 
мир, како и начинот на водењето на нивната евиденци-
ја и висината на надоместокот за нивното користење, 
оштетување и уништување. 

 
1. Видови на средства и добиток  

Член 2 
За потребите на Армијата во воена и вонредна со-

стојба, како и при изведување на вежбовни активности 
во мир, на Министерството за одбрана, по претходно 
негово барање, сопствениците му даваат на користење: 

1. моторни возила и приклучни возила за друмски 
сообраќај и тоа: 

а) патнички возила од сите видови и капацитети; 
б) возила за пренос на товар и влечење од сите ви-

дови, капацитети и носивост; 
в) специјални возила од сите видови и намени; 
г) приколки, полуприколки и други приклучоци за 

моторни возила за друмски сообраќај од сите видови; 
д) трактори со приколки и со други приклучоци; 
ѓ) моторцикли од сите видови. 
2. градежни машини по вид и перформанси кои од-

говараат на соодветните потреби; 
3. земјиште и објекти по категорија и вид кои одго-

вараат на соодветните потреби; 
4. запрежни возила од сите видови и 
5. запрежен и товарен добиток. 
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Кон возилата и добитокот од став 1 на овој член се 
дава и соодветна опрема, алат, прибор и резервни дело-
ви што им припаѓаат, како и потребната техничка доку-
ментација. 

 
Член 3 

Користењето на земјиште и објекти за потребите на 
Армијата во воена и вонредна состојба, како и за изве-
дување вежбовни активности во мир, се врши согласно 
склучениот писмен договор помеѓу Министерството за 
одбрана и сопственикот на земјиштето односно обје-
ктот. 

 
2. Начин на водење на евиденција 

 
 

Член 4 
Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 

од оваа уредба, се врши врз основа на податоците до-
биени по пат на направен увид во средствата и добито-
кот и нивната документација доставени од сопствени-
ците. 

 
Член 5 

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 
од оваа уредба, содржи податоци за нивните сопстве-
ници, видот, категоријата, типот, марката, носивоста и 
другите индивидуални ознаки на средствата и добито-
кот. 

 
Член 6 

Евиденцијата на средствата и добитокот од член 2 
од оваа уредба се води на обрасци за рачна обработка и 
во информациониот систем во областа на одбраната и 
тоа на: 

- Образец МПВ-1 – картон на моторно и приклучно 
возило; 

- Образец МПВ-2 – картон на регистарскиот број на 
моторното возило; 

- Образец Д-1 – картон на добиток; 
- Образец ВЛ-1 – воен лист за сопственикот на ма-

теријалното средство; 
- Образец ВЛ-2 – воен лист за сопственикот на до-

битокот и  
- Образец М-ЗО – картон за земјиште, објекти и 

други материјални средства. 
Обрасците од став 1 на овој член се дадени во при-

лог и се составен дел на оваа уредба. 
 

Член 7 
Од обрасците определени во член 6 од оваа уредба се 

формира картотека за евидентираните моторни и прик-
лучни возила и добиток, како и картотека за земјиште, об-
јекти и други средства кои се дадени на користење за по-
требите на Армијата во воена и вонредна состојба, како и 
за изведување вежбовни активности во мир. 

 
Член 8 

Податоците кои се внесуваат во обрасците од член 
6 од оваа уредба се чуваат и заштитуваат согласно про-
писите за заштита на класифицирани информации. 

3. Определување на висината на надоместокот за 
користење, оштетување и уништување на средства 

и добиток 
 

Член 9 
Висината на надоместокот за користење на средс-

твата и добитокот од член 2 на оваа уредба, се опреде-
лува согласно Тарифата за надоместок за користење на 
средства и добиток, која е дадена во прилог и е соста-
вен дел на оваа уредба. 

 
Член 10 

Надоместокот за користење на средствата и добито-
кот од член 2 од оваа уредба се пресметува од денот на 
предавањето до денот на враќањето на средството од-
носно добитокот. 

 
Член 11 

При враќањето на возилата и добитокот на сопстве-
ниците им се обезбедува потребна количина на гориво 
и мазиво, односно добиточна храна потребна за нивно 
враќање до местото на живеење односно нивното седи-
ште. Доколку тоа не се обезбеди, на сопствениците им 
се исплатува паричен надоместок во висина на ствар-
ните трошоци направени за обезбедување на гориво, 
мазиво, односно добиточна храна, врз основа на доста-
вено писмено барање и финансиски документ за напра-
вените трошоци за оваа намена. 

 
Член 12 

Висината на надоместокот за оштетено или уни-
штено средство, односно добиток од член 2 од оваа 
уредба, се утврдува врз основа на фактичката состојба 
и елементите утврдени со член 14 став 6 од Законот за 
одбрана. 

 
Член 13 

Исплатата на надоместокот за користење на средс-
твата и добитокот од член 2 од оваа уредба и надоме-
стокот за оштетено или уништено средство или доби-
ток, се исплаќа врз основа на писмено барање на сопс-
твеникот доставено до Министерството за одбрана. 

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за видот на средствата и 
добитокот кои граѓаните, трговските, јавните претпри-
јатија, установите и службите се должни да ги даваат 
на користење на Министерството за одбрана, за потре-
бите на Армијата на Република Македонија и цивилна-
та заштита во воена и вонредна состојба, како и при из-
ведување вежбовни активности во мир, начинот на во-
дењето на евиденцијата и определување на висината на 
надоместокот за нивното користење, оштетување и 
уништување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.84/03 и 119/06). 

 
Член 15 

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

 
Бр.51-8448/1-11                 Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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501. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 98/2008 и 
145/2010), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28.0.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

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

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за локална самоуправа бр. 07-
3248/2 од 23.12.2011 година. 

 
Член2 

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

 
Бр.41-256/1                        Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
502. 

Врз основа на членот 383, став 1, алинеја 1 и член 
418 од Законот за трговските друштва („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 
25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата 
на Република Македонија во својство на Собрание на 
акционери на „МАКЕДОНИЈА ГАС“ АД Скопје во др-
жавна сопственост, на седницата одржана на 28.1.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА „МАКЕДОНИЈА 
ГАС“ АД СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

 
Член 1 

Во Статутот на "МАКЕДОНИЈА ГАС" АД Скопје 
во државна сопственост (Службен весник на Република 
Македонија бр.146/2010 и 157/2010) називот на Стату-
тот се менува и гласи: 

„СТАТУТ на Акционерско друштво за вршење на 
енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 
РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост". 

 
Член2 

Членот 6 се менува и гласи: 
„Акционерското друштво работи и учествува во прав-

ниот промет под фирмата: Акционерско друштво за 
вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕР-
ГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост. 
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Скратениот назив на фирмата на друштвото е: МЕР 
АД Скопје. 

Друштвото работи и учествува во надворешниот 
промет под фирмата: Joint Stock Company for 
performing energy activities MACEDONIAN ENERGY 
RESOURCES Skopje in State Ownership. 

Скратениот назив на фирмата на друштвото, за на-
стап во надворешниот промет е: MER JSC Skopje."  

Член 3 
Член 7 се менува и гласи: 
„Седиште на друштвото е:Ул. „Мирче Оровчанец" 

бр.8/4 1000 Скопје" 
Член 4 

Во член 8 после став 3 се додава нов став 4 кој гла-
си: ,Дополнителна дејност на друштвото е: 05 Вадење 
на јаглен и лигнит." 

Член 5 
Се задолжува Одборот на директори на Друштвото 

да подготви пречистен текст на Статутот.  
Член 6 

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

 
Бр.41-260/1                        Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
503. 

Врз основа на член 91 став 1 од Законот за градежно 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 
17/2011 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на  28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОПШТИНА МАВРОВО  

И РОСТУША  
Член 1 

Општината Маврово и Ростуша ќе врши работи за 
располагање со градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија, кое се наоѓа на нејзиното подрач-
је согласно исполнетите услови од член 89 од Законот 
за градежно земјиште. 

 
Член 2 

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

Бр.41-298/1                        Заменик на претседателoт 
28 јануари 2012 година            на Владата на Република   

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

__________ 
504. 

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај, („Службен весник на Република 
Македонија“ број 68/2004, 127/2006,114/2009, 83/2010, 
140/2010, 17/2011, 53/2011 и 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА АВТОБУСКИТЕ  

СТАНИЦИ  
Член 1 

Во Одлуката за определување на висината на надо-
местокот за користење на услугите на автобуските ста-
ници („Службен весник на Република Македонија“ 
број 126/2007 и 85/2010), во член 4, ставот 4 се менува 
и гласи: 

“При влез-излез за транзитна автобуска станица, 
при секој влез на автобусот низ транзитната автобуска 
станица се наплаќа еден  влез-излез.” 

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

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

Бр.41-321/1                         Заменик на претседателoт 
28 јануари 2012 година            на Владата на Република   

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

__________ 
505. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 
катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 40/08, 158/10 и 51/11) и член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на геодетски елаборати за 
етажен премер за извршување на премер на објекти на 
бул. „Илинденска“ бб, Скопје – објекти на Владата на 
Република Македонија.   

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

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

 
Бр.41-412/1                         Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
506. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА  ОДЛУКА  НА   МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземени предмети со правосилна 
одлука на Министерство за локална самоуправа бр. 07-
3379/1 од 30.12.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-527/1                         Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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507. 

Врз основа на член 20 став 1 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 28.1.2012 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР – ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука му престанува користењето на нед-

вижна ствар на Министерството за одбрана и тоа зем-
јиште кое претставува дел од Катастарска парцела број 
1568/2, Катастарска општина Чаир, со површина од 
3863 м2, евидентирано во Имотен лист број 92499, из-
даден од Агенцијата за катастар на недвижности, под 
број 1105-3075/2012, од 11.01.2012 година, а согласно 
геодетски елаборат за нумерички податоци, број 
1125/541, од 10.01.2012 година, изработен од страна на 
Агенцијата за катастар на недвижности – Центар за ка-
тастар на недвижности Скопје и земјиште кое претста-
вува дел од Катастарска парцела број 1568/2, Катастар-
ска општина Чаир, со површина од 15001 м2, евиден-
тирано во Имотен лист број 92499, издаден од Агенци-
јата за катастар на недвижности, под број 1105-
3075/2012, од 11.01.2012 година, а согласно геодетски 
елаборат за нумерички податоци, број 1125/542, од 
10.01.2012 година, изработен од страна на Агенцијата 
за катастар на недвижности – Центар за катастар на 
недвижности Скопје.  

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

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

 
Бр.41-590/1                         Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
508. 

Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 
катастар на недвижности (Службен весник на Републи-
ка Македонија, број 40/2008, 158/2010 и 51/2011) и 
член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
28.1.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 
намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 
подлоги за проширување на планскиот опфат за Техно-
лошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) Скопје 2; 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-615/1                         Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

509. 
Врз основа на член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за 

катастар на недвижности („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, број 40/2008, 158/2010 и 51/2011) и 
член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија“ 
број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 
19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД  ЗНАЧЕЊЕ  ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-
дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 
подлоги за бензински пумпни станици и придружно ус-
лужни објекти на регионални патишта во Република 
Македонија и тоа за локациите: 

- Локација на Регионален пат Р 106, Градско – При-
леп – Битола, катастарска парцела  1194, катастарска 
општина Беровци, општина Прилеп 

- Локација на Регионален пат Р 513, Кичево - При-
леп, катастарска парцела  1248, 1249, 1251, 1253, 1254, 
катастарска општина Новоселани, општина Долнени 

- Локација на Регионален пат Р 523, Пехчево - Беро-
во, катастарска парцела  2166, 2167, катастарска оп-
штина Црник, општина Пехчево 

- Локација на Регионален пат Р 108, Кавадарци - Ро-
соман, катастарска парцела  162, катастарска општина 
Глишиќ, општина Кавадарци 

- Локација на Регионален пат Р 604, Струмица - Ва-
ландово, катастарска парцела  21, катастарска општина 
Дедели, општина Валандово. 

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

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

 
Бр.41-616/1                         Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
510. 

Врз основа на член 9 од Законот за основање Аген-
ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.1.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА 2012 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 
1. Со оваа одлука се потврдува финансискиот план 

за 2012 година на Агенцијата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството, бр.02-182/3 од 13.12.2011 го-
дина, донесен од Управниот одбор на оваа агенција, на 
седницата одржана на 13.12.2011 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-7944/1-11                 Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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511. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ИНВЕСТИЦИОНА  ПРОГРАМА  ЗА 2012 ГОДИНА  

НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – СКОПЈЕ  
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

инвестициона програма за 2012 година на ЈП „Маке-
донски шуми“ – Скопје, бр. 02-111/2 од 26.01.2012 го-
дина, усвоена од Управниот одбор на ова јавно прет-
пријатие, на седницата, одржана на 26.01.2012 година. 

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

 
Бр.51-8016/1-11                 Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
512. 

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воз-
духопловство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28.1.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ  НА  ПРОГРАМАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИ-
ГАЦИЈА ЗА 2012 ГОДИНА СО  ГОДИШНИОТ ФИ-
НАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕ-
НОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ УС-
ЛУГИ  ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА  НАВИГАЦИЈА 

М-НАВ АД СКОПЈЕ  
1. Со оваа одлука се одобрува Програмата за дава-

ње на услуги на воздухопловната навигација за 2012 
година со  Годишниот финансиски план за 2012 година 
на Акционерското друштво во државна сопственост за 
вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната 
навигација М-НАВ АД Скопје, бр.02-1739/3 и бр.02-
1739/4 од 19.12.2011 година, донесени од Управниот 
одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одр-
жана на 14.12.2011 година.  

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

Бр.51-8082/1-11                 Заменик на претседателoт 
28 јануари 2012 година            на Владата на Република   

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

__________ 
513. 

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ 
ЗА ВОДАТА  ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ПОВРШИНИ СО ПОТРЕБНАТА КОЛИ-
ЧИНА ПО КУЛТУРИ НА ЈПВ ЛИСИЧЕ - ВЕЛЕС   

1. Со  оваа  одлука   се   дава   согласност   на  Це-
новникот за водата  за наводнување на земјоделските 
површини со потребната количина по култури на ЈПВ 
Лисиче - Велес бр.02-73/1 од 28.01.2012 година, усвоен 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата, одржана на 28.01.2012 година. 

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

 
Бр.51-8193/1-11                 Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                    Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
514. 

Врз основа на член 89, став 3 од Законот за конце-
сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 2.2.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА 
ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
изменување на Одлуката за започнување на постапка 
за јавно приватно партнерство, донесена од Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони бр. 02-161/12 од 31.1.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
        Бр. 41-736/1                    Заменик на претседателот 
2 февруари 2012 година         на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
515. 

Врз основа на член 172 став (4) од Законот за жи-
вотна средина (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10 и 51/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа Програма се утврдува намената и се доде-
луваат средства за финансирање, кофинансирање и ре-
ализирање на програми, проекти и други активности од 
областа на животната средина за 2012 година. 

 
Член 2 

(1) Средствата за реализирање на Програмата за ин-
вестирање во животната средина (во натамошниот 
текст: Програма) се обезбедуваат од надоместоците 
утврдени со член 162 од Законот за животна средина, 
во износ од  122.000.000,00  денари. 

(2 ) Средствата од став (1) на овој член ќе се доделува-
ат врз основа на Јавен конкурс којшто го објавува и 
спроведува Министерството за животна средина и про-
сторно планирање, согласно Законот за животна средина. 
Дел од средствата ќе се наменат за кофинансирање на 
тековни проекти од областа животна средина. 

 
Член 3 

За начинот и динамиката на реализирање на оваа 
програма ќе се грижи Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање.   

Член 4 
Средствата од членот 2 став (1) на оваа програма се 

распоредуваат за следните намени: 
1. Изработка на техничка документација и реализи-

рање на проекти и активности за заштита, зачувување 
и подобрување на квалитетот на водите во износ од 
30.000.000,00 денари; 
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2. Реализирање на проекти и активности за заштита 
на природата и биолошката разновидност во износ од 
5.000.000,00 денари; 

3. Реализирање на проекти и активности за подига-
ње на јавната свест,  едукација  и обука во областа на 
животната средина во износ од 5.000.000,00 денари ; 

4. Поттикнување на образовни, истражувачки и раз-
војни студии, програми, проекти  и други слични 
активности за заштита и унапредување на животната 
средина и природата во износ од 5.000.000,00 денари; 

5. Поддршка на проекти и активности на невлади-
ните организации формирани заради заштита на жи-
вотната средина во износ од 4.000.000,00 денари;  

6. Кофинансирање на тековни проекти од областа 
животна средина во износ од 20.000.000,00 денари; 

7. Реализација на проекти и активности одобрени 
согласно Програмата за инвестирање за 2010 и 2011 
год во износ од 40.000.000,00 денари и 

8. Трошоци за спроведување на програмата во из-
нос од 13.000.000,00 денари. 

Член 5 
(1) Средствата од членот 2 став (1) на оваа програ-

ма врз основа на поднесена и одобрена апликација мо-
жат да се користат од следните субјекти: 

1) Oпштини или здружeнија на општини, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје можат да користат 
средства за намени од член 4 точки 1, 2, 3, и 4 на оваа 
програма; 

2) Јавни претпријатија основани од општините, оп-
штините во градот Скопје или градот Скопје можат да 
користат средства за намени од член 4 точки  1, 3 и 4  
од на оваа програма; 

3) Правни и физички лица можат да користат средства  
за намени од член 4  точки  3 и 4  на оваа програма; 

4) Непрофитни и невладини организации (вклучу-
вајќи универзитети и други научни институции) можат 
да користат средства за намените од член 4 точки  2, 3 
и 4  на оваа програма и 

5) Невладини организации формирани за заштита 
на животната средина можат да користат средства за 
намените од член 4 точки 2, 3, 4 и 5 на оваа програма. 

(2) Висината на финансиската поддршка преку оваа 
програма е во согласност со Законот за контрола на др-
жавна помош.   

Член 6 
Со средствата од оваа програма можат да бидат фи-

нансирани сите видови на трошоци за реализација на 
програми, проекти и други активности од областа на 
животната средина, освен за: 

1) Закуп на земјиште; 
2) Закуп  на постојни згради; 
3) Трошоци направени пред 1 Јануари 2012година; 
4) Трошоци направени за да се покријат платите на 

вработените кои работат кај корисникот на средствата; 
5) Трошоци за подготовка на Формуларот за апли-

цирање за добивање средства од Програмата; 
6) Општи и административни трошоци на апликантот; 
7) Камати на долгови, надоместоци за финансиски 

операции, и останати чисто финансиски трошоци;  
8) Законските обврски, казни и пенали и 
9) Трошоци за функционирање на проектот по него-

вата изведба, а  кои не се поврзани со обуката на персо-
налот или пробното тестирање.   

Член 7 
Исплатата на средствата од член 2 став (1) на оваа 

програма ќе се врши согласно договор склучен меѓу 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање и корисникот. 

 
Член 8 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”.  

 
Бр.41-430/1                        Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

516. 
Врз основа на член 5 став 5 од Законот за минерал-

ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија„ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 28.1.2012 година  донесе 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдуват локалитетите на кои 
ќе се вршат деталните геолошки истражувања на мине-
рални суровини за 2012 година.  

II 
Во зависност од видот на минералните суровини 

деталните геолошки истражувања може да се вршат на 
следните локалитети: 

I - НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
- локалитет “Лиска“ -  Старо Нагоричане за мине-

рална суровина глина; 
- локалитет “Петралица“ - Ранковце за минерална 

суровина глина; 
- локалитет “Манастирец“ - Карбинци за минерална 

суровина глина;  
- локалитет “Кокошиње“ - Куманово за минерална 

суровина бентонит; 
- локалитет “Ливадиште“ с.Никодин - Прилеп за 

минерална суровина кварц; 
- локалитет “Рулавица“ с.Псача - Ранковце за мине-

рална суровина кварц; 
- локалитет “Голубица“ с.Клечовце - Куманово за 

минерална суровина кварц; 
- локалитет “с.Марул “ - Прилеп за минерална суро-

вина кварц; 
- локалитет “с.Вепрчани “ - Прилеп за минерална 

суровина кварц; 
- локалитет “с.Тополчани“ - Прилеп за минерална 

суровина кварц; 
- локалитет “Брија“ с. Мојанци - Арачиново за ми-

нерална суровина кварц;  
- локалитет “Остра Чука“ - Долнени за минерална 

суровина варовник; 
- локалитет “Чардаклија“ - Штип за минерална су-

ровина варовник; 
- локалитет “Бел Камен“ - Куманово за минерална 

суровина варовник;  
- локалитет “Извор“ - Другово за минерална суро-

вина варовник; 
- локалитет “с.Чегране“ - Гостивар и Брвеница за 

минерална суровина варовник; 
- локалитет “Плоча-Бигор“ - Струга за минерална 

суровина варовник; 
- локалитет “Грнчиште “ - Градско  за минерална 

суровина варовник;  
- локалитет “Оџалија “ - Карбинци за минерална су-

ровина шкрилец;  
- локалитет “Голем Рид “ - Радовиш за минерална 

суровина шкрилец;  
- локалитет “Корешница “ - Демир Капија за мине-

рална суровина дијабаз; 
- локалитет “Гавран “ - Струмица за минерална су-

ровина дијабаз; 
- локалитет “Ежово Брдо “ - Карбинци за минерална 

суровина базалт;  
- локалитет “Кашка“ с. Кишино - Лозово за мине-

рална суровина кајанит; 
- локалитет “Мрзенци “ - Гевгелија за минерална 

суровина песок и чакал; 
 
II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
  
- локалитет “Брждани “ - Другово за минерална су-

ровина железо; 
- локалитет “Турје“ - Другово и Дебарца за мине-

рална суровина железо; 
- локалитет “Осогово“ - Македонска Каменица и 

Крива Паланка за металични минерални суровини; 
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III. УКРАСЕН КАМЕН 
- локалитет “Декова Дабица“ с.Бешиште - Прилеп 

за минерална суровина оникс и травертин; 
- локалитет “с.Бешиште“ - Прилеп за минерална су-

ровина оникс и травертин; 
- локалитет “с.Сокол “ - Прилеп за минерална суро-

вина мермер; 
- локалитет “Дрманка“ - Прилеп за минерална суро-

вина гранит; 
III 

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

 
Бр.41-536/1                        Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                      Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
517. 

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за такса и 
привремен престој („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.19/96, 26/02, 51/03, 88/08 и 17/11) и 
член 57 од Законот за туристичка дејност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 
12/09, 17/11, 47/11 и 53/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 28.01.2012 година, 
донесе 

 
ПРОГРАМА 

ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 
ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

За реализација на програмата ќе се користат средс-
тва обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 
2012 година („Службен весник на Република Македо-
нија", бр.180/2011), Раздел 10003-Агенција за промоци-
ја и поддршка на туризмот сметка 637, Потпрограма 
20-Промоција и поддршка на туризмот, категорија 42-
Стоки и услуги, расходна ставка 420-Патни и дневни 
расходи во износ од 700.000,00 денари, расходна ста-
вка 425-Договорни услуги во износ од 6.747.000,00 де-
нари и сметка 787, Потпрограма 20- Програма и промо-
ција на туризмот, Категорија 42-Стоки и услуги, рас-
ходна ставка 425 - Договорни  услуги во износ од 
150.000,00 денари и расходна ставка 426 - други теков-
ни расходи во износ од 450.000,00 денари. 

 
Член2 

Средствата од член 1 од оваа Програма ќе се кори-
стат за следниве активности: 

1. Подготвување, печатење, откуп и дистрибуција 
на принтан промотивен материјал 

Подготовка на 7 двострани тематски памфлети кои 
од едната страна ќе ја имаат Македонија, a на другата 
ќе бидат опфатени следните теми: 

а) Земја на природата 
б) Лулка на културата 
в) Атракции и активности 
г)Храна и вино 
д) Културно забавни локални настани и манифеста-

ции 
ѓ) Општ - кој опфаќа детали од погоре опишаните 

теми 
е) Наменски (Е75) за транзитните патници по авто-

патот Александар Македонски 
Планирано е и печатење на постери кои ќе служат 

за аранжирање на саемските штандови. 
Откуп на поголема количина на туристички карти 

на Република Македонија како и туристички водичи од 
приватни субјекти кои се бават со изработка на истите. 

Дистрибуирањето на принтаниот материјал ќе се 
врши на саемите и организираните настани. 

За оваа активност предвидуваме МКД 1.537.500,00 
денари. 

2. Интернет промоција 
Комплетно редизајнирање и полнење на веб страна-

та Macedonia timeless.com која ќе претставува платфор-

ма за интернет промоција во наредните 3 години. Ди-
зајнот ќе биде во согласност со 8-те ТВ спотови изра-
ботени од Владата на Република Македонија, истата ќе 
биде поставена на неколку јазици, интерактивна и ќе 
овозможува поврзување со социјалните мрежи. 

Предвидуваме и можност за развој на база на пода-
тоци кои ќе се користат за генерирање и дистрибуција 
на електронски писма до потенцијални туристи. 

За оваа активност предвидуваме МКД 461.250,00 
денари. 

3. Учество на туристички саеми 
Планираме учество на следните саеми: 
 а) Утрехт, Холандија 
 б) Хелсинки, Финска 
 в) Истанбул, Турција 
 г) Есен, Германија 
 д) Белград, Србија 
 ѓ) Берлин, Германија 
 е) Измир, Турција 
 ж) Лондон, Велика Британија 
  - саемите во Есен и Измир се спонзорирани од тре-

ти лица а нашето учество се сведува на праќање прет-
ставник на истите и делење на промотивен материјал. 

На саемите кои ќе ги организираме предвидуваме и 
можност за учество на деловни субјекти од туристич-
ката индустрија. 

За оваа активност предвидуваме МКД 4.116.060,00 
денари. 

4. Организација на Македонски денови на туризам 
Предвидуваме организација на македонски денови 

на туризам во Љубљана и Марибор, Словенија. 
За оваа активност предвидуваме МКД 369.000,00 

денари. 
5. Организирање на презентации пред и средби со 

странски туроператори 
Во соработка со економските промотори од Аген-

цијата за странски инвестиции како и со амбасадорите 
на  Република Македонија во разни земји, во зависност 
од развојот на нивните контакти со туроператорите, 
предвидуваме организирање на презентации на Маке-
донија како туристичка дестинација пред странските 
туроператори, како и Б2Б средби на истите со наши 
фирми од туристичката индустрија. Ваквите настани 
би претставувале стартна точка за отворање на нова 
земја од која би доаѓале туристи во Македонија. 

За оваа активност предвидуваме МКД 768.750,00 
денари. 

6. Организација на ФАМ посети на Република Ма-
кедонија за странски туроператори 

Во соработка со економските промотори од Аген-
цијата за странски инвестиции како и со деловни субје-
кти од туристичката индустрија планираме организа-
ција на т.н ФАМ патувања за: 

- туроператори од разни земји 
-туристички работници кои работат во директна 

продажба (т.е малопродажба) во фирми кои ја нудат 
Македонија како туристичка дестинација 

-   новинари 
За оваа активност предвидуваме МКД 307.500,00 денари. 
7.  Организација на делење на флаер на граничниот 

премин Табановце и Богородица 
Во соработка со деловни субјекти заинтересирани 

за промоција која ги таргетира транзитните патници по 
автопатот Александар Македонски планираме да орга-
низираме делење на флаер на гранични премини Таба-
новце и Богородица. 

За оваа астивност предвидуваме МКД 150.000.00 
денари. 

8.  Поддршка на туризмот 
Во делот на поддршката на туризмот ги имаме 

следните активности: 
- Организирање на форум на тема „Развој на рецеп-

тивен туризам“ кон крајот на март месец во соработка 
со здруженија и комори од туристичката индустрија. 

- Организирање на форум - конференција за рецеп-
тивен туризам кон крајот на октомври месец во сорабо-
тка со здруженија и комори од туристичката индустри-
ја со меѓународен карактер. 
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 - Месечни состаноци со претставници од комори 
заедници или асоцијации на туристичката индустрија. 

  - Поттикнување и организација на мапирање и 
обележување на планински патеки, креирање на мапи 
како комплетен водич и е-водич со планинарски патеки 
во соработка со Платежната агенција на Република Ма-
кедонија, планинарската федерација и планинарските 
друштва. 

   - Потикнување и организација на мапирање и обе-
лежување на велосипедски патеки, креирање на мапи 
како и комплетен водич и е-водич со велосипедски па-
теки во соработка со Платежната агенција на Републи-
ка Македонија, велосипедскиот сојуз и велосипедските 
спортски друштва. 

   - Осмислување, организирање и спроведување на 
обуки за идни обучувачи. 

  - Осмислување, организирање и спроведување на обу-
ки за различни профили од туристичката индустрија. 

  - Вмрежување на етно села 
   - Поттикнување и промоција на конгресен туризам 
   - Поттикнување и креирање на понуда за привлекува-

ње на туристички групи за реставрација и реконструкција 
на објекти од  културно и историско значење. 

   -  Ширење на мрежа на информативни центри. 
  -Анализирање на план за отворање на неколку ин-

формативни центри во странство на целни пазари. 
  -Поттикнување на создавање на асоцијација поме-

ѓу винарските визби кои се спремни или се спремаат да 
понудат вински туризам. 

  -Анализа на планот за поставување на табли пред 
секој културен локалитет. 

  -Поддршка и промоција на алтернативни форми на 
туризам (археолошки, пештерски, здравствен, ловен и 
риболовен, вински и други форми на алтернативен ту-
ризам). 

  -Изработка на проект за поттикнување на самовра-
ботување во туризмот. 

  -Организација на регионални презентации за важ-
носта на туризмот со цел   подигање на свеста кај ло-
кални лидери како и за поттикнување на носење на из-
држани локални стратегии за развој на туризам. 

  -Организирање на директни средби со национални 
туристички организации од регионот со цел поттикну-
вање на понудата за регионални тури за подалечни па-
зари како и за заеднички настап за истите. 

   - Остварување на меѓународна соработка со раз-
ните меѓународни организации и вклучување во заед-
нички проекти за промоција на туризмот. 

За оваа активност предвидуваме МКД 336.940,00 
денари. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Реализацијата на уплатите наведени во член 2 од 

оваа програма се врши најмалку 6 месеци пред почето-
кот на меѓународните берзи. 

Член 4 
За начинот и динамиката на реализирањето на оваа 

програма ќе се грижи Агенцијата за промоција и под-
дршка на туризмот. 

 
Член 5 

Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот 
за реализираните активности со финансиски показате-
ли ќе достави извештај до Владата на Република Маке-
донија како и за постигнатите резултати со образложе-
ние за евентуални отстапувања од планираните актив-
ности заклучно со 31.01.2013 година. 

Член 6 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр.51-8282/1-11                 Заменик на претседателoт 

28 јануари 2012 година            на Владата на Република   
   Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
518. 

Врз основа на член 13 став (7) од Законот за проце-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.115/10, 158/11 и 185/11) , министерот за економија 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ 
ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ 
ОД ОБЛАСТИТЕ ЗА ПРОЦЕНА НА ТРГОВСКО 
ДРУШТВО, ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ И ДРУГИ 
ПРАВНИ ЛИЦА,  ПОДВИЖЕН  ИМОТ,  МАШИНИ  
И ОПРЕМА И ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на боди-

рање на писмениот дел од стручниот испит  за проце-
нувач во областите за процена на трговско друштво, 
јавно претпријатие и други правни лица, подвижен 
имот,  машини и опрема и индустриска сопственост. 

 
Член 2 

(1) Писмениот дел на стручниот испит кој се состои 
од два дела и тоа: тест и изработка на практичен при-
мер од соодветната област се бодира  со определен број 
на бодови.  

(2) Бодирањето на  тестот се врши на одговорите 
кои се заокружени како еден од веќе понудените одго-
вори или на дадениот одговор на поставените прашања 
од следните области: 

- методологија за процена на областите од член 1 на 
овој правилник, а во согласност со Меѓународните 
стандарди за процена и Законот за процена  (со бодира-
ње со број на бодови во износ од  50% до 70% од вкуп-
нот број на бодови); 

-  основи на правната регулатива од значење за из-
готвување на процена ( со број на бодови во износ од 
15% до 30%од вкупнот број на бодови) и  

- основи на економијата, финансиите и сметководс-
твото од значење за изготвување на процена од соод-
ветната област (со број на бодови во износ од 15% до 
30% од вкупнот број на бодови). 

(3) Секое прашање се вреднува со соодветен број на 
бодови така што вкупниот збир на бодови на тестот из-
несува 100. Кандидатот кој добил најмалку 65 бодови 
го положил тестот. 

(4) За изработениот практичен пример од соодвет-
ната област најголемиот број на бодови е 200. Најни-
скиот број на бодови за положување на изработениот 
практичен пример  изнесува 130 бода. 



2 февруари 2012  Бр. 16 - Стр. 27 
 
 

(5) Вкупниот број на бодови за двата дела од пис-
мениот дел од стручниот испит изнесува 300, од кои 
кандидатот треба да добие најмалку 65% или 195 бода 
за да се смета дека го положил писмениот дел од 
стручниот испит и да може да го полага усниот дел од 
стручниот испит.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 15-809/1 

26 јануари 2012 година             Министер за економија, 
Скопје                     Ваљон Сараќини, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

519. 
Врз основа на членот 24 став 4 од Законот за вино-

то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНА НА ЕНОЛОШКИ 
СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ, НИВНИТЕ КАРАКТЕ-
РИСТИКИ, КАКО И МАКСИМАЛНИТЕ ОДОБРЕ-
НИ КОЛИЧИНИ НА ЕНОЛОШКИ СРЕДСТВА КОИ 
СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА 

ВИНО(∗) 
 

Член 1 
Општа одредба 

 
Со овој правилник се пропишува начинот на приме-

на на  енолошки средства и постапки, нивните каракте-
ристики, како и максималните одобрени количини на 
енолошки средства кои се употребуваат во производс-
твото на вино. 

 
Член 2 

Максимални количини на супстанци 
 
Супстанциите одобрени за енолошки постапки на-

ведени во Листата на одобрени енолошки средства мо-
жат да се користат само во согласност со максималните 
количини утврдени во Прилог I кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Спецификации за чистота 
 
Спецификациите за чистота и идентификација на 

супстанциите што се користат како енолошки средства 
се утврдени во Прилог II кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

 
Член 4 

Калциум тартарат 
 
Калциум тартаратот може да се користи доколку ги 

задоволува условите дадени во Прилог III кој е соста-
вен дел на овој правилник. 
                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) од број 606/2009 од 10 Јули 2009 година за 
утврдување  на некои детални правила за спроведување на 
Регулативата на Советот (ЕЗ) бр 479 / 2008 во однос на 
категориите на производи од винова лоза, енолошките практики и 
применливите ограничувања. CELEX бр. 32009R0606 

Член 5 
Максимални резидуални количини на одредени 

супстанции 
 
Вината произведени во согласност со одредбите 

утврдени во овој правилник, можат да содржат макси-
мални резидуални количини на одредени супстанции, 
утврдени во Прилог IV кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 6 

Винска киселина 
 
Винската киселина може да се користи доколу има 

земјоделско потекло и е добиена од производи од вино. 
 

Член 7 
Бета-глуканаза 

 
Бета-глуканазата може да се користи доколку ги за-

доволува условите утврдени во Прилог V кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

Млечно-киселинска бактерија 
 
Млечно-киселинската бактерија може да се користи 

доколку ги задоволува условите во поглед на: користе-
ње, состојбата, неподвижноста на бактериите, хемиска-
та контрола, адитивите што се користат, датум на про-
изводство, употребата, чувањето и методите на анали-
за, дадени во Прилог VI кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

 
Член 9 
Лизозим 

 
Лизозимот може да се користи само ако ги задово-

лува условите дадени во Прилог VII кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 10 

Јоно-изменувачки смоли 
 
(1) Јоно-изменувачките смоли што може да се упо-

требуваат се кополимери на стирен и дивинилбензол 
што содржат сулфонска киселина или амонимум групи. 
Тие треба да бидат во согласност со Правилникот за 
производите и материјалите што доаѓаат во контакт со 
храна(1*).  

Обем и подрачје на примена, дефиниција, принцип, 
реагенси, апарат, процедура и изразување на резулта-
тите на јоно-изменувачките смоли се дадени во Прилог 
VIII кој е составен дел од овој правилник. При тестира-
ње со методот на анализа утврден во Прилог VIII од 
овој правилник, истите не треба да губат повеќе од 1 
мг/л органска материја во кој било од наведените рас-
творувачи. Тие се регенерирааат со супстанции чија 
употреба е дозволена при производството на храна. 

(2) Смолите можат да се употребуваат само под 
надзор на стручно лице со познавање на суровината и 
технологијата на производство на вино. 

 
Член 11 

Калиум фероцијанид 
 
(1) За бистрење на вино и шира треба да се употре-

бува калиум фероцијанид. 
(2) Калиуим фероцијанидот може да се користи са-

мо под надзор на стручно лице со познавање на суро-
вината и технологијата на производство на вино. 

(3) Виното или ширата бистрени со калиум фероци-
јанид, не се стават во промет пред да се изврши кон-
трола на резултатите од бистрењето од страна на акре-
дитирана лабораторија. 
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(4) Ако при контролата на бистрената шира или ви-
но се утврди присуство на цијанидни соединенија, про-
изводот не може да се стави во промет. 

(5) Виното или ширата кои содржат цијанидни сое-
диненија не ги исполнуваат условите утврдени во овој 
правилник. 

(6) По обработката со калиум фероцијанид, виното 
треба да содржи траги од тешки метали. 

 
Член 12 

Калциум фитат 
 
(1) Калциум фитатот може да се користи само под 

надзор на стручно лице со познавање на суровината и 
технологијата на производство на вино. 

(2)  По обработката, виното треба да содржи траги 
од железо. 
 

Член 13 
ДЛ-винска киселина 

 
ДЛ-винската киселина може да се користи само под 

надзор на стручно лице со познавање на суровината и 
технологијата на производство на вино. 

 
Член 14 

Обработка со електродијализа 
 
Обработката со електродијализа може да се приме-

нува само доколку ги исполнува условите дадени во 
Прилог IX кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 15 
Уреаза 

 
Уреазата може да се користи само доколку ги задо-

волува условите за чистота: меѓународен код за уреаза, 
активност на уреазата, потеклото, подрачјето на приме-
на, максималната количина на уреаза и спецификации-
те за хемиска и микробиолошка чистина, дадени во 
Прилог X кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 16 

Додавање кислород  
Додавањето кислород се врши со користење чист 

кислород во гасовита состојба. 
 

Член 17 
Услови за употреба на парчиња дабово дрво 

 
Парчиња од дабово дрво може да се користат до-

колку ги задоволуваат условите за начинот на означу-
вањето, димензиите и чистотата, дадени во Прилог XI 
кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 18 

Диметилдикарбонат 
 
Диметилдикарбонат се употребува согласно усло-

вите кои се дадени во Прилог XII кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 19 

Делумна деалкохолизација на вино 
 
Делумна деалкохолизација на виното се извршува 

согласно условите кои се дадени во Прилог XIII кој е 
составен дел на овој правилник.   

Член 20 
Содржина на сулфур диоксид 

 
(1) Вкупната содржина на сулфур диоксид во вина-

та, освен во пенливите и ликерските вина, кога истите 
се пуштаат за директна широка потрошувачка, не треба 
да надминува: 

а) 150 милиграми по литар за црвени вина и 
б) 200 милиграми по литар за бели и розе вина. 
(2) Вината кои содржат остаточен шеќер, изразен 

како инвертен шеќер, од најмалку пет грама на литар, 
максималната содржина на сулфур диоксид се зголему-
ва на 200 милиграми на литар за црвени вина и 250 ми-
лиграми на литар за бели и розе вина. 

(3) Во случај на неповолни климатски услови, во 
одредени реони или виногорја, максималната вкупна 
количина на сулфур диоксид може да се зголеми за 
најмногу 40 милиграми по литар. 

Содржина на сулфур диоксид во ликерски вина 
Вкупната содржина на суфур диоксид во ликерски-

те вина кога истите се пуштаат за директна широка по-
трошувачка, не треба да надминува: 

а) 150 милиграми по литар, каде што содржината на 
шеќер е помало од 5 г/л и  

б) 200 милиграми по литар, каде што содржината на 
шеќер не е помало од 5 г/л.  

Содржина на сулфур диоксид во пенливи вина 
Вкупната содржина на суфур диоксид во пенливите 

вина кога истите се пуштаат за директна широка по-
трошувачка, не треба да надминува: 

а) 185 милиграми по литар за сите категории на ре-
гионални пенливи вина и пенливи вина со контролира-
но потекло и  

б) 235 милиграми по литар за другите пенливи вина.  
Член 21 

Содржина на испарливи киселини  
(1) Максималната содржина на испарливи киселини 

не треба да надминува: 
а) 18 милиеквиваленти по литар односно 1,08 гр./л 

изразени во оцетна киселина за шира во ферментација; 
б) 18 милиеквиваленти по литар односно 1,08 гр./л 

изразени во оцетна киселина за бели и розе вина и 
в) 20 милиеквиваленти по литар односно 1,20 гр./л 

изразени во оцетна киселина за црвени вина.  
(2) Количината на испарливи киселини од став (1) 

на овој член се однесува на: 
- производи од грозје набрано на територијата на 

Република Македонија, во фазата на производство и во 
сите други фази на продажба и 

- шира во ферментација и вина што потекнуваат од 
странски земји, во сите фази при нивниот влез на тери-
торијата на Република Македонија. 

 
Член 22 

Максимална количина за збогатување  
(1) Во случај на неповолни климатски услови, во 

одредени региони или виногорја природната јачина на 
алкохол по волумен на свежо грозје, шира, шира во 
ферментација, младо вино сеуште во ферментација, ви-
но погодно за добивање трпезно вино и трпезно вино 
може да се зголеми. 

(2) Зголемувањето на природната алкохолна јачина 
по волумен на производите наведени во став (1) од овој 
член може да се врши само ако минималната природна 
јачина на алкохол по волумен е 9 % вол. 

(3) Зголемувањето на природната јачина на алкохол 
по волумен се постигнува со примена на енолошки по-
стапки наведени во членот 23 од овој правилник и 
истата не може да надмине 2 % вол. 

 
Член 23 

Процеси за збогатување  
(1) Зголемувањето на природната јачина на алкохол 

по волумен може да се изврши: 
а) на свежо грозје, шира во ферментација, и младо 

вино во ферментација, со додавање концентрирана ши-
ра или пречистена концентрирана шира; 

б) на шира, со додавање концентрирана шира или 
пречистена концентрирана шира или со делумна кон-
центрација вклучувајќи обратна осмоза и 
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в) на вино погодно за добивање трпезно вино и тр-
пезно вино, со делумна концентрација преку ладење. 

(2) Процесите наведени во став (1) од овој член ме-
ѓусебно се исклучуваат. 

(3) Збогатувањето на производите од грозје освен 
виното се извршува во една постапка. 

(4) Додавањето сахароза за збогатување не се смета 
за одобрена енолошка постапка. 

(5) Додавањето концентрирана шира или пречисте-
на концентрирана шира не треба да го зголемува пр-
вичното количество на свежо гмечено грозје, шира, 
шира во ферментација или младо вино во ферментаци-
ја, за повеќе од 6,5%. 

(6) Концентрирањето на шира, на вино погодно за 
добивање трпезно вино или на трпезно вино изложено 
на овој процес не влијае врз намалувањето на првичното 
количество на овие производи за повеќе од 20% и во ни-
ту еден случај концентрирањето не ја зголемува природ-
ната јачина на алкохол по волумен за повеќе од 2 %. 

(7) Процесите за збогатување од ставовите (1), (2), 
(3), (4), (5) и (6) на овој член не треба да ја зголемуваат 
вкупната јачина на алкохол по волумен за повеќе од 
13,5 % на свежо грозје, шира, шира во ферментација, 
младо вино се уште во ферментација, вино погодно за 
добивање трпезно вино или трпезно вино изложено на 
овие процеси. 

(8) Виното погодно за добивање трпезно вино и тр-
пезното вино не подлежат на концентрација кога про-
изводите од кои се добиени самите биле изложени на 
процесите наведени во став (1) точки а) и б) од овој 
член. 

 
Член 24 

Закиселување - откиселување 
 
(1) Свежо грозје, шира, шира во ферментација, мла-

до вино во ферментација и вино можат да се закиселу-
ваат. 

(2) Закиселување на производите од став (1) на овој 
член, освен виното, може да се изврши само до 1,50 г/л 
изразено во винска киселина или 20 милиеквиваленти 
по литар. 

(3) Закиселувањето на виното може да се изврши 
само до 2,50 г/л изразено во винска киселина, или 33,3 
милиеквиваленти по литар. 

(4) Закиселувањето на производите од став (1) на 
овој член, освен вино, се извршува во една постапка. 
Овие процеси може да се вршат во повеќе од една по-
стапка заради подобрување на винификацијата на про-
изводите. Во тој случај, максималните количини про-
пишани со овој правилник важат за целата постапка. 

(5) Закиселувањето и збогатувањето на еден ист 
производ се процеси што меѓусебно се исклучуваат. За 
исклучоците се одлучува од случај до случај. 

(6) Само шира наменета за концентрирање може да 
биде делумно откиселена. 

 
Член 25 

Засладување 
 
(1) Засладување на трпезни и регионални вина се 

врши на следниве начини: 
а) со шира која има најмногу иста вкупна алкохолна 

јачина по волумен како и трпезното вино, доколку све-
жото грозје, ширата, ширата во ферментација, младото 
вино во ферментација или виното погодно за добивање 
трпезно вино или самото трпезно вино биле изложени 
на процеси на збогатување дефинирани во членовите 
22 и 23 од овој правилник и 

б) со концентрирана шира, или пречистена концен-
трирана шира или шира, под услов вкупната јачина на 
алкохол на трпезното вино по волумен да не е зголеме-
на за повеќе од 2% вол., и доколку производите наведе-
ни во точка а) од овој став не биле изложени на проце-
сите на збогатување дефинирани во членовите 22 и 23 
од овој правилник. 

(2) Засладување на регионални вина, вино со кон-
тролирано потекло и вина со контролирано и гаранти-
рано потекло може да се врши во случај кога тоа е одо-
брено согласно со правилата за нивно производство, 
усвоени согласно членот 40 став (2) од Законот за ви-
ното. 

(3) Засладувањето на вината се одобрува само во 
фазите на производство или продажба. 

(4) Засладувањето на увозни вина со географска оз-
нака наменети за директна широка потрошувачка како 
енолошка постапка не може да се применува. 

 
Член 26 
Процеси 

 
(1) Збогатувањето и закиселувањето на свежо гроз-

је, шира, шира во ферментација или младо вино се 
уште во ферментација, може да се врши само кога све-
жото грозје, ширата, ширата во ферментација или мла-
дото вино се уште во ферментација се претвораат во 
вино погодно за добивање трпезно вино, во трпезно ви-
но, или кој било друг пијалок, наменет за директна ши-
рока потрошувачка наведен во член 2 во Правилникот 
за формата, содржината и начинот на водење на еви-
денција на применетите енолошки средства и постапки 
(2*) освен пенливото или газираното пенливо вино. 

(2) Закиселувањето на вината може да се врши само 
кај регистрираните производители на вино.  

(3) Количините на сахароза, концентрирана шира 
или пречистена концентрирана шира што ја чуваат фи-
зички и правни лица или групи лица заради професио-
нални цели, посебно производители, полначи, обрабо-
тувачи и трговци освен трговци на мало, во исто време 
и на исто место како свежото грозје, ширата, ширата во 
ферментација или наливното вино се евидентираат сог-
ласно Правилникот за формата, содржината и начинот 
на водење на евиденција на применетите енолошки 
средства и постапки (2*), најдоцна на крајот на денот 
кога производите пристигнале во објектот. 

(4) Закиселувањето се евидентира во придружниот 
документ со кој производите подложени на процесите 
се ставаат во промет. 

(5) Процесите на збогатување и закиселување мо-
жат да се извршат само: 

а) пред 1-ви јануари, и само за производи од берба-
та непосредно пред овој датум и 

б) во случај на исклучителни климатски услови, 
пред датумот одреден од страна на Државниот земјо-
делски инспекторат. 

(6) Концентрирањето со ладење и закиселувањето 
на вината како и откиселувањето на ширата наменета 
за концентрација може да се врши во текот на целата 
година. 

 
Член 27 

Пенливо вино 
 
(1) За целите на овој член: 
а) Основа за пенливо вино (куве) е: 
- шира 
- вино и 
- мешавина на шира и/или вина со различни кара-

ктеристики, наменети за производство на посебен вид 
пенливи вина; 
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б) Ферментациски ликер (ликер тираж) е производ 
што се додава на основата за пенливо вино за да пре-
дизвика секундарна ферментација; 

в) Завршен ликер (експедициски ликер) е производ 
што се додава на пенливите вина за добивање посебни 
карактеристики во поглед на вкусот. 

(2) Вкупната алкохолна јачина по волумен на осно-
вите за пенливо вино наменети за подготовката на пен-
ливо вино не смее да биде помалку од 8,5 % волумен. 

(3) Ферментацискиот ликер наменет за подготовка-
та на пенливо вино може да содржи само: 

а) шира; 
б) шира во ферментација; 
в) концентрирана шира; 
г) пречистена концентрирана шира, или 
д) сахароза и вино; 
(4) Вкупната алкохолна јачина по волумен, вклучу-

вајќи го алкохолот содржан во кој било додаден завр-
шен ликер не треба да е помала од 9,5 % волумен; 

(5) Вкупната содржина на сулфур диоксид не може 
да биде повеќе од 235 милиграми на литар. 

(6) Завршниот ликер може да содржи само: 
- сахароза 
- шира 
- шира во ферментација 
- концентрирана шира 
- пречистена концентрирана шира 
- вино, или 
- мешавина од производите наведени во алинеите 

од 1 до 6 на овој став е со можно додавање на вински 
дестилат. 

(7) Независно од збогатувањето на состојките на ос-
новата за пенливо вино, основата за пенливо вино не се 
збогатува. 

(8) Во однос на реоните и сортите за кои постои 
техничка оправданост, основата за пенливо вино може 
да се збогати на местото на подготовка на пенливото 
вино под следниве услови: 

а) ниедна од состојките на основата за пенливо ви-
но да не била претходно изложена на збогатување; 

б) наведените состојки да се добиени исклучиво од 
грозје набрано во Република Македонија; 

в) збогатувањето да било извршено во една постапка; 
г) да не била надмината границата од 2 % вол.; 
д) природната јачина на алкохолот по волумен за 

секоја состојка да е најмалку 9% вол. и 
е) збогатувањето може да се изврши со додавање 

концентрирана шира или пречистена концентрирана 
шира. 

(9) Додавањето ферментациски или завршен ликер 
не се смета за збогатување или засладување. Додавање-
то ферментациски ликер не треба да предизвикува зго-
лемување на вкупната акохолна јачина по волумен на 
основата за пенливо вино за повеќе од 1,5 % вол. Ва-
квото зголемување се мери со пресметка на разликата 
меѓу вкупната алкохолна јачина по волумен на основа-
та за пенливо вино и вкупната алкохолна јачина по во-
лумен на пенливото вино пред додавање каков било за-
вршен ликер. 

(10) Додавањето завршен ликер се извршува на на-
чин што нема да ја зголеми вистинската алкохолна ја-
чина по волумен на пенливото вино за повеќе од 0,5 % 
вол. 

(11) Основата за пенливо вино и нејзините состојки 
не се засладуваат. 

(12) Освен закиселувањето на состојките на основа-
та за пенливо вино во согласност со другите одредби 
од овој правилник, основата за пенливо вино може да 
се подложи на закиселување што може да достигне 
најмногу 1,5 грама по литар, изразено како винска ки-
селина т.е. 20 милиеквиваленти на литар. 

(13) Во случај на неповолни временски услови, ма-
ксималната граница за закиселувањето наведена во 
став (12) од овој член може да се зголеми на 2,5 грама 
на литар или 34 милиеквиваленти на литар, под услов 
природната киселост на производите да не е помала од 
3 г/л, изразена како винска киселина, или 40 милиекви-
валенти на литар. 

(14) Во согласност со дефиницијата од член 3 став 
(16) од Законот за виното, вишокот притисок на јагле-
род диоксид во растворот кај пенливите вина не треба 
да е помал од 3 бари. Ваквиот јаглерод диоксид може 
да се добие само како резултат на алкохолна фермента-
ција на основата за пенливо вино од која се произведу-
ва виното. 

(15) Ферментацијата од став (14) од овој член, 
освен ако има за цел обработка на грозјето, ширата или 
ширата во ферментација директно во пенливото вино, 
може да биде резултат само на додавање ферментаци-
ски ликер, и може да се одвива само во шишиња или во 
затворени садови. 

(16) Употребата на јаглерод диоксид во случај на 
пренос со контра-притисок може да се врши само под 
надзор, и под услов притисокот на јаглерод диоксид 
содржан во пенливото вино со тоа да не се зголеми. 

 
Член 28 

Регионални пенливи вина и пенливи вина  
со контролирано потекло 

 
(1) Одредбите од членот 27 ставови (1),(8),(9) и 

(12),(13),(14) и (16) од овој правилник се применуваат 
и на квалитетни пенливи вина. 

(2) Вкупната јачина на алкохол по волумен на осно-
вите за пенливо вино наменети за производство на ква-
литетни пенливи вина не треба да е помала од 9,5 % 
волумен. 

(3) Ферментацискиот ликер за регионални пенливи 
вина и пенливи вина со контролирано потекло може да 
содржи само: 

а) сахароза; 
б) концентрирана шира; 
в) пречистена концентрирана шира; 
г) шира; 
д) шира во ферментација; 
ѓ) вино и 
е) регионални вина и вина со контролирано потек-

ло, што одговара за добивање пенливо вино со ист ква-
литет како она на кое му се додава ферментациски ли-
кер. 

(4) Вистинската јачина на алкохол по волумен на 
регионални пенливи вина и пенливи вина со контроли-
рано потекло, вклучувајќи го алкохолот содржан во кој 
било додаден завршен ликер не треба да е помала од 10 
% волумен. 

(5) Без оглед на членот 27 став (14) од овој правил-
ник, регионални пенливи вина и пенливи вина со кон-
тролирано потекло што се чуваат на температура од 
20ºC во затворен сад имаат вишок притисок од најмал-
ку 3,5 бари. Квалитетните пенливи вина што се чуваат 
во сад со капацитет од помалку од 0,25 литри, имаат 
вишок притисок од најмалку 3 бари. 

(6) Вкупната содржина на сулфур диоксид кај реги-
онални пенливи вина и пенливи вина со контролирано 
потекло не треба да надминува 185 милиграми на ли-
тар. 

(7) Времетраењето на процесот на производство на 
регионални пенливи вина и пенливи вина со контроли-
рано потекло, вклучувајќи го и одлежувањето во прет-
пријатието каде се произведуваат, сметано од почето-
кот на процесот на ферментација, не треба да е покра-
тко од: 
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а) шест месеци, кога процесот на ферметација се 
одвива во затворен сад и 

б) девет месеци, кога процесот на ферметација се 
одвива во шишиња. 

(8) Времетраењето на процесот на ферментација, чија 
цел е основата за пенливо вино да се направи да биде пен-
лива, и времетраењето на присуството на основата за пен-
ливо вино на талогот не треба да е пократко од: 

- 90 дена, односно 
- 30 дена ако ферментацијата се одвива во садови со 

мешалки. 
 

Член 29 
Регионални пенливи вина и пенливи вина со  
контролирано потекло од ароматичен вид 

 
(1) Одредбите од членот 31, ставови (1),(3),(4) и (6) 

од овој правилник се применуваат и на регионални 
пенливи вина и пенливи вина со контролирано потекло 
од ароматичен вид. 

(2) Регионалните пенливи вина и пенливи вина со 
контролирано потекло од ароматичен вид можат да се 
добијат само со употреба, за време на подготвувањето 
на основата за пенливо вино, на шира или шира во фер-
ментација добиена од сорти на грозје класифицирани 
за таа намена согласно членот 28 од Законот за виното. 

(3) Контролата на процесот на ферментација пред и 
по добивањето на основата за пенливо вино, со цел до-
бивање на пенлива основа, може да се изврши само со 
ладење во фрижидер или со друг физички процес. 

(4) Додавањето на завршен ликер не се смета за 
одобрена енолошка постапка. 

(5) Вистинската јачина на алкохол по волумен кај 
регионални пенливи вина и пенливи вина со контроли-
рано потекло од ароматичен вид не е помала од 6 % во-
лумен. 

(6) Кога се чуваат на температура од 20ºC во затво-
рен сад регионални пенливи вина и пенливи вина со 
контролирано потекло од ароматичен вид треба да има-
ат вишок притисок од најмалку 3 бари. 

(7) Времетраењето на процесот на добивање регио-
нални пенливи вина и пенливи вина со контролирано 
потекло од ароматичен вид не смее да биде помалку од 
еден месец. 
 

Член 30 
Ликерско вино 

 
(1) Ликерско вино се произведува од следниве про-

изводи: 
- шира во ферментација или 
- вино или 
- мешавина на производи од алинеите 1 и 2 на овој 

став. 
(2) На производите наведени во став (1) од овој 

член се додаваат:   
а) следните производи поединечно или комбинирано: 
- неутрален алкохол добиен со дестилација на про-

изводи од секторот за вино, вклучувајќи суво грозје, со 
алкохолна јачина од најмалку 96 % вол. и со карактери-
стики пропишани во Прилог XIV кој е составен дел на 
овој правилник; 

- вински дестилат или дестилат од суво грозје со ал-
кохолна јачина од најмалку 52% вол. и најмногу 86 % 
вол. со карактеристиките дадени во Прилог XV кој е 
составен дел на овој правилник. 

б) концентрирана шира. 
(3) Производите наведени во став (1) од овој член 

што се користат за производство на ликерски вина мо-
жат да бидат подложени само на енолошките средства 
и постапки наведени во овој правилник. 

(4) Зголемувањето на природната јачина на алкохол 
може да се постигне само со употреба на производите 
наведени во став (2) од овој член. 

(5) Кај ликерските вина може да се врши и: 

а) Засладување, доколку основното вино претходно 
не било збогатено при што засладувањето може да се 
изврши со помош на: 

- концентрирана шира или пречистена концентри-
рана шира, доколку зголемувањето на вкупната алко-
холна јачина по волумен на виното во прашање не е 
повеќе од 3 % вол. или 

- концентрирана шира или пречистена концентри-
рана шира за ликерски вина наведени во Прилог XVI 
кој е составен дел на овој правилник, доколку зголему-
вањето на вкупната јачина на алкохолот по волумен на 
виното во прашање не е повеќе од 8 % вол. 

б) Додавање на алкохол, дестилати или жестоки пи-
јалоци, како што е наведено во ставовите (1) и (2) од 
овој член, за да се надоместат загубите од испарување-
то за време на одлежувањето; и 

в) Одлежување во садови на температура не повеќе 
од 50ºC. 

(6) Вкупната содржина на сулфур диоксид во ли-
керските вина, кога истите се пуштаат на пазарот за ди-
ректна широка потрошувачка, не треба да надминува: 

а) 150 мг/л, при што содржината на остаточен ше-
ќер е помалку од 5г/л, и 

б) 200 мг/л, каде содржината на остаточен шеќер е 
повеќе од 5г/л. 

(7) Сортите на винова лоза од кои се добиваат про-
изводите наведени во став (1) од овој член, што се ко-
ристат за производство на ликерски вина, се избираат 
од оние што се класифицирани како погодни за произ-
водство на ликерски вина, во согласност со членот 28 
од Законот за виното. 

(8) Вистинската јачина на алкохол по волумен на 
производите наведени во став (1) од овој член што се 
користат за производство на ликерски вина не треба да 
е помала од 12 % вол.  

Член 31 
Регионални ликерски вина и ликерски вина  

со контролирано потекло  
(1) Производите наведени во членот 30 став (1) од 

овој правилник, и концентрираната шира или делумно 
ферментираната шира добиена од суво грозје наведена 
во став (2) од овој член, што се користат за производство 
на квалитетни ликерски вина се добиваат од посебната 
област чие име го носи квалитетното ликерско вино. 

(2). Постапките за производство на квалитетни ли-
керски вина со географска ознака, наведени во членот 
30 ставови (3), (4), (5) и (6) од овој правилник, можат 
да се вршат само во конкретната област на производс-
тво наведена во став (1) од овој член.  

Член 32 
Десертно вино 

 
Ликерското вино може да се нарекува "десертно ви-

но" доколку: 
а) е добиено од шира чијашто природна алкохолна 

јачина изнесува најмалку 14% вол, и  
б) за време на процесот на ферментација подлежи на 

додавање неутрален алкохол добиен од вино или вински 
дестилат, при што се добива зголемување од најмалку 
5% вол. и најмногу 10% вол. алкохолна јачина.  

Член 33 
Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилник за методите за делумна дехидрата-
ција на шира и енолошки средства и пракси кои што се 
применуваат во производството на вино („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 38/06). 

 
Член 34 

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

 
  Бр. 29-13316/1 

17 јануари 2012 година                         Министер, 
      Скопје                                Љупчo Димовски, с.р.    
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
520. 

Врз основа на член 190 и член 189-а став 2 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011) и врз основа на член 1 став 8 и член 2 став 6 
од Законот за дополнување на Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ 
број 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18-
01-2012 година  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ВО СЛУ-
ЧАЈ НА МОЛЧЕЊЕ НА  КОМИСИЈАТА ЗА  ХАРТИИ  ОД ВРЕДНОСТ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за донесување одлука во случај на 
молчење на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во натамошниот текст: Комисијата) 
се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување одлука во случај на молчење на 
Комисијата односно ненавремено одлучување во роковите утврдени со Законот за хартии од вредност и со 
Законот за девизното работење  (во натамошниот текст:правилник). 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање за донесување одлука во случај на 
молчење на Комисијата БМ-КХВРМ“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А4 кој содржи: во горниот лев агол: називот на Комисијата, предмет (се наведува 
целиот назив на предметот) и датум на поднесување на барањето, во средишниот дел: назив на барањето, име 
и презиме односно назив на подносителот на барањето, адреса на живеење односно седиште на подносителот 
на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис/печат на подносителот на бара-
њето. 

 
Член 3 

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

 
Член 4 

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на 
образецот на барањето за донесување одлука во случај на молчење на Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 162/2011). 

 
Број 03-150/1                           Комисија за хартии од вредност 

20 јануари 2012 година                        на Република Македонија 
          Скопје                                                       Претседател, 

                            Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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521. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010 и бр. 
135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, постапувајќи по Барањето на Друштвото за 
управување со инвестициски фондови КД Фондови  АД 
Скопје од 09.01.2012 година, на седницата одржана на ден 
18.1.2012 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за управување со инвестициски фон-

дови КД Фондови  АД Скопје се дава одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна 
понуда - трета емисија на 15.300  обични акции во вкупна 
вредност од 153.000 евра, односно 9.410.647,50 денари спо-
ред средниот курс на Народната Банка на Република Маке-
донија објавен на денот пред донесување на одлуката за 
зголемување на основната главнина.  

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и на начинот пред-
виден со Законот и Одлуката бр. 03-078 од 19.12.2011 го-
дина за зголемување на основната главнина на КД Фондо-
ви АД Скопје со влогови, со издавање на нови акции од 
трета емисија по пат на приватна понуда, донесена од Со-
бранието на акционери на Друштвото. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од ре-
ализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во Трговскиот регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни де-
на од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии 
од вредност до Комисијата за хартии од вредност да доста-
ви доказ дека е извршен упис на акциите. 

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

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

 
        УП 1 Број 07-1          Комисија за хартии од вредност 
18 јануари 2012 година                    Претседател, 

     Скопје                        Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

522. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008,  бр. 57/2010 и бр. 
135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, постапувајќи по Барањето на Шпар-
касе Банка Македонија АД Скопје поднесено на ден 
13.1.2012 година, на седницата одржана на ден 
27.1.2012 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје се дава 

одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност 
по пат на приватна понуда - деветнаесетта емисија на 
184.200 обични акции со вкупен износ на емисијата од 
921.000.000 денари, согласно Одлуката бр. 478/2 за зголе-
мување на почетниот капитал (основната главнина) на бан-
ката со емисија на обични акции по пат на приватна пону-
да-ХIХ-та (деветнаесетта) емисија, донесена од Собранието 
на акционери на Банката на ден 12.01.2012 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обвр-
ски од хартиите од вредност во рокот и на начинот пред-
виден со Законот и Одлуката бр. 478/2 за зголемување на 
почетниот капитал (основната главнина) на банката со 
емисија на обични акции по пат на приватна понуда - 
ХIХ-та (деветнаесетта) емисија, донесена од Собранието 
на акционери на Банката на ден 12.01.2012 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точ-
ка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од ре-
ализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемува-
њето на основната главнина во Трговскиот регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија  да достави доказ 
дека е извршен упис на акциите. 

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

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

 
        УП 1 Број 07-2          Комисија за хартии од вредност 
27 јануари 2012 година                    Претседател, 

     Скопје                        Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
___________ 

523. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 6 и член 10 став 1 од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на РМ“ број 12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), поста-
пувајќи по Барањето бр.  УП1 08-101 од 18.11.2011 го-
дина од Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје за до-
бивање одобрение за вршење работи на Управување со 
средства за сметка на индивидуален клиент и инвести-
ционо советување, на седницата одржана на ден 
18.1.2012 година донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ОС-
НОВАЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ФОНДОВИ  ИЛИРИКА  ФУНД  МЕНАЏМЕНТ  

АД СКОПЈЕ 
 
1. Во точка 3 од изреката на решението за добива-

ње одобрение за основање на друштво за управување 
со фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје број 
07-1504/5 од 02.07.2007 година објавено во Службен 
весник на РМ број 95/2007 се додаваат две нови алинеи 
кои гласат: 

- „управување со средства за сметка на индивидуа-
лен клиент – сопственик на портфолио“ и 

- „работи на инвестиционо советување“. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-101      Комисија за хартии од вредност 

18 јануари 2012 година                    Претседател, 
   Скопје                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
524. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 101 од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.95/05, 
бр.25/07, 07/08, 57/10 и 135/11) постапувајќи по Бара-
њето на брокерската куќа Поштел брокер АД Скопје  
бр. 08-УП1- 106 од 19.12.2011 година  на седницата 
одржана на ден 18.1.2012 година донесе  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  
1. Се дава согласност за именување на Ѓорѓи Палев-

ски, дипломиран економист,  за  директор на брокер-
ската куќа Поштел брокер АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Ѓорѓи Палевски за  
директор на брокерската куќа Поштел брокер АД 
Скопје, се дава за период од (4) четири години, соглас-
но на Одлука бр.215 од 14.12.2011 година донесена од 
страна на Собранието на акционери на брокерската ку-
ќа Поштел брокер АД Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Ѓорѓи Палевски од функцијата 
Извршен директор на брокерската куќа Поштел брокер 
АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за 
именување на директор од страна на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија и во дру-
ги случаи утврдени со закон. 

  4. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 08-УП1-106        Комисија за хартии од вредност 

18 јануари 2012 година                    Претседател, 
   Скопје                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

525. 
Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011 годи-
на), Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-107 
од 20.12.2011година, на седницата одржана на ден 
18.1.2012 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 

Гордан Јанкуловски од Скопје, издадена со Решение 
бр. 07- 481/4  од 27.03.2007 година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Гордан Јанкуловски се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Гордан Јан-
куловски 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-УП1-107        Комисија за хартии од вредност 

18 јануари 2012 година                   Претседател, 
    Скопје                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
526. 

Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в 
од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), 
постапувајќи по барањето на ЕУРОСТАНДАРД БАНКА 
АД Скопје број УП1 08-108 од 22-12-2011 година и 
дополнето на ден 29-12-2011 година, на седницата 
одржана на ден 18.1.2012 година донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава претходна согласност на правното лице 

ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје со седиште на 
ул. 27 Март број 2 Скопје-Центар и матичен број 
05538041 да стекне квалификувано учество во Маке-
донска берза АД Скопје, односно да се стекне со акции 
со право на глас, кои заедно со акциите кои претходно 
ги поседува само и заедно со поврзаните лица претста-
вуваат вкупен кумулативен износ кој не надминува 
20% од вкупно издадените акции со право на глас од 
Македонска берза АД Скопје. 
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2. Трансакцијата за стекнување на акциите до пра-
гот определен во точка 1 од ова решение треба да се 
изврши во рок од 90 календарски дена од  денот на до-
бивање на претходната согласност од Комисијата за 
стекнување на квалификувано учество. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а истото ќе се објави во „Службен Весник на 
Република Македонија“. 

 
Број УП1 08-108      Комисија за хартии од вредност 

18 јануари 2012 година                    Претседател, 
   Скопје                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
527. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 135/2011 и Одлука на Уставен 
суд на Република Македонија од 28.11.2007 година 
Службен весник на РМ број 146/2007), постапувајќи по 
Барање број УП1 08-109 од 28.12.2011 година, Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија на 
седницата одржана на ден 18.01.2012 година донесе  

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето 

Искра Костова, дипломиран економист од Скопје, за 
Извршен директор на брокерската куќа Бро Дил АД 
Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр. 10, Скопје, 
Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Искра Костова за 
Извршен директор на брокерската куќа Бро Дил АД 
Скопје се дава за период од четири години од денот на 
донесување на ова Решение, согласно Одлуката број 
02-123/2 од 21.12.2011 година на Одборот на директо-
ри на брокерската куќа Бро Дил АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Искра Костова од функцијата 
Извршен директор на брокерската куќа Бро Дил АД 
Скопје, со денот на одземање на согласноста за имену-
вање на директор од страна на Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија и во други случаи 
утврдени со закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Број УП1 08-109        Комисија за хартии од вредност  
18 јануари 2012 година     на Република Македонија 

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

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
528. 

ГОДИШЕН  ФИНАНСИСКИ  ПЛАН  
ЗА 2012 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА 
НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Вовед 
 
Во рамките на реформата на пензискиот систем е 

донесен Законот за задолжително капитално финанси-
рано пензиско осигурување („Службен весник на РМ” 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/07, 88/2008, 
48/2009 и 50/2010) врз основа на кој е формирана Аген-
цијата за супервизија на капитално финансирано пен-
зиско осигурување. Согласно член 46 од законот Аген-
цијата има својство на правно лице со јавни овластува-
ња утврдени со овој закон, со тоа што има статут, орга-
ни на Агенцијата се управен одбор и директор, а за 
својата работа одговара пред Владата на Република 
Македонија. Целта на нејзиното основање е заштита на 
интересите на членовите на пензиските фондови и пот-
тикнување на развојот на капитално финансираното 
пензиско осигурување.Агенцијата е основана заради 
вршење супервизија на работењето на пензиските 
друштва и задолжителните и доброволните пензиски 
фондови. Надзор на законитоста на работењето врши 
Министерството за труд и социјална политика.  

Надлежностите на Агенцијата се пропишани во 
член 47 на наведениот закон меѓу другите се следниве:  

- издава, повлекува и одзема дозволи за основање 
на пензиски друштва и одобренија за управување со за-
должителни и/или доброволни пензиски фондови;  

- врши супервизија на работењето на пензиските 
друштва и пензиските фондови со кои тие управуваат, 
како и на чуварите на средствата на пензиските 
фондови и на странските менаџери на средства; 

- го промовира, го организира и го поттикнува 
развојот на капитално финансираното пензиско 
осигурување во Република Македонија, во соработка 
со Министерството за труд и социјална политика и ја 
развива свеста на јавноста за целите и принципите на 
пензиските друштва и на пензиски фондови;  

- донесува акти согласно овој закон и согласно За-
конот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување, како и стручни упатства, прирачници и 
слично, во врска со капитално финансираното 
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пензиско осигурување и иницира донесување на 
прописи и други акти во врска со пензиските друштва 
и со пензиските фондови со кои тие управуваат.  

Работењето на Агенцијата за супервизија на капи-
тално финансирано пензиско осигурување согласно 
член  56 став (3) од Законот за задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување се финансира од 
надоместоците наведени во овој став, кои Агенцијата 
ги наплатува од пензиските друштва (односно друш-
твата за управување со задолжителни пензиски фондо-
ви, друштвата за управување со доброволни пензиски 
фондови и друштвата за управување со задолжителни 
и доброволни пензиски фондови). Во ставот (4) од 
истиот член на Законот е пропишано дека висината на 
наведените надоместоци ја утврдува Агенцијата на која 
согласност дава Владата на Република Македонија и 
истите се објавуваат во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

Во периодот на своето основање во август 2002 го-
дина, до почетокот на работењето на пензиските друш-
тва Агенцијата се финансираше од Буџетот на Репуб-
лика Македонија. Од јули 2005 година до денес Аген-
цијата се финансира од сопствени приходи остварени 
по основ на надоместоци кои ги наплаќа од пензиските 
друштва, а кои се уредени со закон и подзаконски акти. 
Во текот на изминатите 6 години Агенцијата почиту-
вајќи ги насоките на Владата на Република Македонија 
за намалени трошоци на јавната администрација особе-
но внимание посвети на намалување на сопствените 
расходи. Оттаму секоја година, од 2005 година до де-
нес, Агенцијата остварувала вишок на приходи кои ги 
пренесувала во следната година. Имајќи ги во предвид 
акумулираните приходи како и општата определба на 
Владата на Република Македонија за намалување на 
надоместоците кои ги наплаќаат државните институ-
ции, односно намалување на вкупните трошоци на ка-
питално финансираното пензиско осигурување, Аген-
цијата секоја година го преиспитува надоместокот кој 
го наплаќа од пензиските друштва. Така во 2006 и 2007 
година Агенцијата наплаќаше надомест од 1.5% од уп-
латените придонеси во пензиските фондови со кои 
управуваат друштвата, кој во 2008 и 2009 година беше 
намален на 1%, а во 2010 и 2011 година Агенцијата 
наплаќа надомест од 0,8%.  Истиот износ се планира и 
за 2012 година.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График1: Структура на приходи, расходи и пренесени 
средства за период 2008-2010 година 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 2. Збирен приказ на планирани приходи и рас-
ходи заклучно со 31 декември 2011 година 

 
 Планирани приходи и 

расходи со 31 декември 
2011 

Приходи од надомест од 
придонеси 28.000.000,00 
Приходи од администра-
тивни надоместоци 4.000.000,00 
Вкупно приходи во те-

ковна година 32.000.000,00 
Пренесени средства од 

претходни години 9.204.084,00 
Вкупно расположиви 

приходи 41.204.084,00 
Расходи за плати 8.313.602,00 
Расходи за придонеси од 
плати 3.081.025,00 
Расходи за патувања 852.650,00 
Расходи за комуналии 1.086.186,50 
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Расходи за материјали и 
ситен инвентар 179.183,00 
Расходи за одржување 486.668,00 
Надоместоци и наемнини  5.152.414,50 
Други  тековни расходи 887.022,00 
Расходи за купување на 
опрема 600.108,00 
Расходи за реконструкци-
ја и адаптација 3.110.051,00 
Мебел 1.200.000,00 
Расходи за нефинансиски 
средства 816.602,50 

Вкупно расходи 25.776.512,50 
Планирани средства за ре-
зервен фонд пред одано-
чување 15.427.571,50 

  
Планирани приходи во 2012 година: 

 
Месечен надомест од при-
донеси што Агенцијата го 
наплатува од пензиските 
друштва 31.890.000,00 
Останати административ-
ни надоместоци 4.480.000,00 
ВКУПНО ПРИХОДИ 36.370.000,00 

 
Планирани расходи за 2012 година 

 
Основни плати и придо-
неси 

14.554.463,00 

Основни плати 9.837.960,00 
Основни придонеси 4.716.503,00 

 
Ставката на основни плати и придонеси во себе ги 

содржи основните плати за 27 вработени (кој вклучува 
директор, заменик директор и 25 останати вработени), 
персоналниот данок, задолжителните придонеси за со-
цијално осигурување како и придонесот за професио-
нално заболување.  

При пресметката на придонесите за задолжително 
социјално осигурување земени се во предвид следниве 
фактори; 

- Придонес за ПИО 17,6%, 
- Придонесот за здравствено осигурување изнесува 

7,5%,  
- Придонес за вработување 1,2%.  
- Ставката за пресметка на придонес за професио-

нално заболување (0.5%) останува непроменета. 

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-
нансиски план: 44% 

 
Патувања                                    1.200.000,00 денари 
Оваа ставка е намалена во однос на 2011 година би-

дејќи во 2011 година Агенцијата не ги искористи пла-
нираните средства за патувања. Од вкупните расходи 
предвидени за патувања 300.000,00 денари се за пату-
вања во земјата, а 900.000,00 за патувања во странство.  

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-
нансиски план:  3,6% 

Комунални услуги, греење, комуникација и транс-
порт                                               3.164.400,00 денари  

Во оваа ставка влегуваат: 
- Комуналии  690.000 денари 
- Телефон  242.400 денари 
- Пошта  396.000 денари 
- Горива и масла   720.000 денари 
- Регистрација на возила  90.000 денари 
- Терминал Bloomberg 1.026.000 денари 

 
Расходите за комуналии се пресметани врз основа 

на реалната потрошувачка во 2011 година и коригира-
ни за предвиденото зголемување на квадратурата, со 
преселбата во новите простории.  Останатите износи за 
телефон, пошта, гориво и регистрација на возила се 
предвидени согласно реалната потрошувачка во 2011 
година. Износот предвиден за набавка на терминалот 
Bloomberg се во согласност со важечката меѓународна 
понуда на оваа компанија. 

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-
нансиски план: 9,7% 

 
Материјали                                   350.000,00 денари 
Во оваа ставка влегуваат: 

Канцелариски материјали 300.000,00 денари 
Претплата на списанија и 
весници   50.000,00 денари 

Во оваа ставка се предвидени трошоците за канце-
лариски материјали и претплатите за списанија и вес-
ници за 2012 година. 

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-
нансиски план: 1% 

Одржување                                 2.841.600,00 денари 
Во оваа ставка влегуваат: 

- Поправка и сервисирање на 
возила 100.000,00 денари 
- Одржување на ИТ опрема 2.621.600,00 денари 
- Одржување на простории 120.000,00 денари 
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Во оваа ставка се превидени расходите за одржува-
ње на возилата на Агенцијата, одржување на хардверот 
како и средства за одржување на софтверот на Агенци-
јата (за супервизија, за сметководство, за архива). Сито 
така, во 2012 година Агенцијата ќе се пресели во нови 
простории, за што е предвидено и  одржување на исти-
те (чистење, поправки)  

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-
нансиски план:: 8,7% 

Договорни услуги                     2.555.467,00 денари 
Во оваа ставка влегуваат: 

- Закупнина 900.000,00 денари 
- Изнајмување на друг простор 30.000,00 денари 
- Преведувачки услуги 300.000,00 денари 
- Осигурување на возила 100.000,00 денари 
- Осигурување на недвижности 100.000,00 денари 
- Копирање и печатење 300.000,00 денари 
- Здравствени прегледи на вра-
ботени 100.000,00 денари 
- Изнајмена интернет линија  370.800,00 денари 
- Надомест за УО 354.667,00 денари 

 
При пресметка на износот за закупнина за 2012 го-

дина земен е во предвид постојниот износ кој го плаќа 
Агенцијата за закупнина, а предвиден е само за првите 
4 месеци од годината, бидејќи потоа Агенцијата ќе се 
пресели во сопствени простории. Под ставката изнај-
мување на друг простор предвидени се трошоците за 
изнајмување на сала за редовни и вонредни сесии за 
испит за агенти и изнајмување на сеф во деловна банка 
каде се чува back-up на базата на податоци на Агенци-
јата. За 2012 година предвидени се средства за преве-
дувачки услуги за превод на подзаконски акти и изве-
штаи. Исто така, тука се предвидени средства за осигу-
рување на возила и недвижност. Во ставката копирање 
и печатење предвидени се трошоците за печатење на 
квартални статистички извештаи, годишниот извештај 
за состојбите во капитално финансирано пензиско оси-
гурување, како и трошоци за копирање на големи коли-
чини на материјали кои се копираат надвор од Агенци-
јата. Ставката за изнајмена интернет линија започна да 
се плаќа од буџетот на Агенцијата од јуни 2010 година, 
а до тогаш беше обезбедена преку СПИЛ заемот од ка-
де е иницијално набавена. Имено, Агенцијата има из-
најмена Интернет линија за неограничен пристап, за 
што преку СПИЛ имаше склучено договор со еден од 
интернет провајдерите. Во износот кој се однесува на 
надоместоците за членови на управниот одбор предви-
дени се истите надоместоци од 2010 година (претседа-
тел 6300, заменик претседател 5600 и член 4900 дена-
ри) и персоналниот данок на приход на истите.  

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-
нансиски план: 7,8% 

 
Други расходи                            3.060.000,00 денари 
Во оваа ставка влегуваат: 

- Членарина во меѓународни 
организации 310.000,00 денари 
- Расходи за репрезентација 400.000,00 денари 
- Котизација за семинари 1.200.000,00 денари 
- Ревизија 150.000,00 денари 
- Други расходи 1.000.000,00 денари 

Во членарината за меѓународни организации пред-
виден е годишниот надоместок од 5.000 Евра за членс-
тво во ИОПС (Меѓународна организација на пензиски 
супервизори). Во делот на расходи за репрезентација 
предвидени се трошоците за бифето на Агенцијата, на 
ниво на реалната месечна потрошувачка во 2011 годи-
на, како и трошоци за угостителски услуги за гости на 
Агенцијата од земјата и од странство. Во ставката ко-
тизација за семинари во најголем дел се предвидени 
котизациите за ИТ курсеви (согласно планот за развој 
на капацитетите на ИТ одделението на Агенцијата) ка-
ко и за  учество на конференции во земјата и странство 
на останатиот дел од вработените на Агенцијата: тро-
шоци за касата на Агенцијата од каде се покриваат 
дневните потреби за такси и останати помали трошоци, 
надомест за Македонска Берза за размена на берзански 
податоци и, најголем дел од средствата се предвидени 
за информирање на јавноста по повод 10-годишнината 
од постоењето на Агенцијата и организирање на регио-
нална работилница во соработка со ИОПС.    

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-
нансиски план: 9,4% 

 
Возила                                        1.328.400,00 денари 
Во оваа ставка влегува набавка на лизинг на две 

патнички возила со рок на отплата од 5 години. Имено, 
потребата од набавка на возила се должи на зголемени-
от обем на работа и потребата од вонтеренски контро-
ли на филијали на територијата на Републиката како и 
поради фактот дека директорот и заменикот директор 
на Агенцијата не живеат во Скопје тие секојдневно па-
туваат за да дојдат на работа. Агенцијата нема функци-
онално возило кое тие би можеле да го користат. 

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-
нансиски план: 4 % 
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Опрема                                       1.806.377,00 денари 
Во оваа ставка влегуваат: 

- Канцелариска опрема 50.000,00 денари 
- Компјутерска опрема 794.000,00 денари 
- Клима 196.000,00 денари 
- Систем сала 716.377,00 денари 
- Книги 50.000,00 денари 

  
Во овој дел од финансискиот план предвидени се 

трошоците за купување на опрема и тоа: за компјутер-

ска опрема (односно обновување на дел од застарените 

компјутери), останата канцелариска опрема (телефони 

и сл.), шест нови клима уреди и пренос на постојните 

во новите простории, опрема за систем сала во новите 

простории.  

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-

нансиски план: 5,5 % 

Мебел                                              300.000,00 денари 

Со оваа ставка се планираат трошоците за набавка 

на мебел за деловните простории кои � се доделени на 

Агенцијата на трајно користење од страна на Владата 

на Република Македонија.  

Во оваа ставка влегува набавка на мебел за потре-

бите на новите простории. 

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-

нансиски план: 0,9 % 

Реконструкција на деловен простор 300.000,00 

денари 

Со оваа ставка се планираат трошоците за дорабо-

тки во делот на реконструирањето на новите деловните 

простории кои � се доделени на Агенцијата на трајно 

користење од страна на Владата на Република Македо-

нија.  

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-

нансиски план: 0,9 % 

Компјутерски софтвер  1.388.000,00 денари 

- ИСМС 113.000,00 денари 

- Нов софтвер 1.275.000,00 денари 
 
Во 2012 година ќе треба да се набави нов софтвер 

за деловните процеси кои ќе произлезат од ИПА прое-

ктот и секако заради воведување на ИСМС, односно 

систем за управување со безбедност на информациите 

(кој исто така е предвиден со ИПА проектот).  

Процентуално учество на ставката во вкупниот фи-

нансиски план: 4% 

 
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ за 2012 година:  

32.848.707,00 денари 
 
График 2: Структура на расходи, 2012 година  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 
 

- Вкупно планирани приходи 36.370.000,00 денари 
- Вкупно планирани расходи 32.548.706,00 денари 
- Очекуван остаток од тековна 
година (пред оданочување) 3.821.294,00 денари 

  
Согласно  член 56-а од Законот за задолжително ка-

питално финансирано пензиско осигурување доколку 
во текот на претходната деловна година Агенцијата ос-
твари вишок приходи над остварените трошоци, оства-
рениот вишок на средства се распределува во резервен 
фонд на Агенцијата во износ определен со финанси-
скиот план на Агенцијата. 

 
    Бр. 02-1513/6                             Потпретседател  

13 декември 2011 година                на Управниот одбор,  
         Скопје                                   Хаки Фазлиу, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА 
529. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.145/2010), а постапувајќи по 
известувањето за планирано доделување на државна 
помош поднесено од Министерството за образование и 
наука на ден 04.03.2011 година, Комисијата за заштита 
на конкуренцијата на седницата одржана на 11.03.2011 
година го донесе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Предлог-Законот за поттикнување и помагање на 

технолошкиот развој претставува државна помош во 
смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на др-
жавната помош, која како хоризонтална помош во 
смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за кон-
трола на државната помош и како шема на помош во 
смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за кон-
трола на државната помош ја доделува Министерство-
то за образование и наука при што доделувањето на 
истата е дозволено како помош за истражување и раз-
вој согласно дел II од Уредбата за условите и постапка-
та за доделување на хоризонтална помош („Службен 
весник на РМ“ бр. 157/07), под услов сите идни 
проекти кои ќе се финансираат врз основа на Законот 
за  поттикнување и помагање на технолошкиот развој, 
согласно член 13 став (1) од Законот за контрола на др-
жавната помош да се поднесуваат на дополнително 
одобрување до Комисијата за заштита на 
конкуренцијата, како индивидуална помош во смисла 
на член 4 став (1) точка 2) од Законот за контрола на 
државната помош.  

2. Одредбата содржана во дел IV член 19 став (1), 
алинеа 1) од Предлог-Законот за поттикнување и пома-
гање на технолошкиот развој, претставува помош од 
мало значење (de minimis), во смисла на член 4 став (1) 
точка 4) од Законот за контрола на државната помош и 
истата не претставува државна помош согласно член 9 
став (1) од Законот за контрола на државната помош.  

 
Уп. бр. 10-49 

11 март 2011 година                        Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
530. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10), а постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Винербергер Дах 
Бетајлигунгс ГмбХ (Wienerberger Dach Beteiligungs 
GmbH) од една страна и ВИБРА Тондахцигел Бетајли-
гунгс ГмбХ  (WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-
GmbH) од друга страна, а поднесено од Винербергер 
Дах Бетајлигунгс ГмбХ Комисијата за заштита на кон-
куренцијата на седница одржана на ден 20.04.2011 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Винер-

бергер Дах Бетајлигунгс ГмбХ (Wienerberger Dach 
Beteiligungs GmbH) со седиште на Винерберг Сити, 
Винербергштрасе 11, 1100 Виена, Австрија  
(Wienerberg City, Wienerbergstraße 11 , 1100 Vienna, 
Austria) и ВИБРА Тондахцигел Бетајлигунгс ГмбХ  
(WIBRA Tondachziegel Beteiligungs�GmbH), со седи-
ште на Винерберг Сити, Винербергштрасе 11, 1100 Ви-
ена, Австрија  (Wienerberg City, Wienerbergstr. 11, 1100 

Vienna, Austria) по основ на купопродажба на акции иа-
ко потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на 
конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на ефе-
ктивната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и 
е во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) 
од Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-
63095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 
 

Уп. бр. 08-56 
20 април 2011 година                        Претседател, 

    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 
__________ 

531. 
Врз основа на член 28 од Законот за заштита на 

конкуренцијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.145/10), a постапувајќи по известувањето за 
концентрација помеѓу Тиккурила Оиј (Tikkurila Oyj) 
Финска и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје, а поднесено од 
Тиккурила Оиј Финска, преку полномошник Адвокат 
Леонид Ристев од Битола, Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седница одржана на ден 17.06.2011 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Тикку-

рила Оиј (Tikkurila Oyj) со регистрирано седиште на 
поштенски фах 53, Кунинкаалантие 1, 01301 Вантаа, 
Финска (P.O. Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, 
Finland) и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје со регистрирано 
седиште на Ул. Перо Наков бб Скопје Македонија, пре-
ку стекнување на контрола во Зорка Колор ДООЕЛ 
Скопје од страна на Тиккурила Оиј, иако потпаѓа под 
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата 
во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за за-
штита на конкуренцијата. 

2. Се утврдува дека обврските за неконкурирање 
содржани во точките 24.1, 24.2 и 24.3 од Рамковниот 
договор за купување на средства склучен помеѓу Тик-
курила Оиј и Зорка Колор ДООЕЛ Скопје, се ограничу-
вања директно поврзани и неопходни за спроведување 
на концентрацијата за период до 3 години по завршува-
њето на периодот на условна заработка (earn-out), во 
смисла на член 25 од Законот за заштита на конкурен-
цијата. 
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3. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за 
решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
Уп. бр. 08-63 

17 јуни 2011 година                          Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
532. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10 и 136/11), a постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Нектар доо 
Бачка Паланка (Nectar doo Backa Palanka) и Фруктал 
Живилска индустрија дд Словенија (Fructal Zivilska 
Industrija dd), а поднесено од Нектар доо Бачка Палан-
ка (Nectar doo Backa Palanka), преку полномошник Ад-
вокат Татјана Поповски Булоски од адвокатско друш-
тво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на кон-
куренцијата на седница одржана на ден 13.10.2011 го-
дина, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Нектар 

доо Бачка Паланка (Nectar doo Backa Palanka) со реги-
стрирано седиште на ул. Новосадски пут бр. 9, 21400 
Бачка Паланка, Србија и Фруктал Живилска индустри-
ја дд Словенија (Fructal Zivilska Industrija dd) со реги-
стрирано седиште на ул. Товарнишка Цеста бр. 7, 5270 
Ајдовшчина, Словенија, преку купопродажба на акции 
во Фруктал Живилска индустрија дд Словенија од 
страна на Нектар доо Бачка Паланка, иако потпаѓа под 
одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 
нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата 
во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот за за-
штита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 
 

Уп. бр. 08-73 
13 октомври 2011 година                 Претседател, 

    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

533. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Аџибадем 
Саглик Хизметлери ве Тиџарет А.Ш. (Acibadem Saglik  
Hizmetleri ve Ticaret A.S.) од една страна и Приватна 
здравствена установа во мешовита сопственост – Кли-
ничка болница СИСТИНА Скопје и Друштво за трго-
вија и услуги за медицинска опрема Аџибадем Систина 
Медикал Компани ДООЕЛ Скопје од друга страна, а 
поднесено заеднички од Аџибадем Саглик Хизметлери 
ве Тиџарет А.Ш.и Друштво за производство, трговија и 
услуги Орка Холдинг АД Скопје Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата на седница одржана на ден 
13.10.2011 година, го донесе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Аџиба-

дем Саглик Хизметлери ве Тиџарет А.Ш. (Acibadem 
Saglik  Hizmetleri ve Ticaret A.S.) со деловно седиште на-
Текин Сокак бр.8, Кадикој, Истанбул, Турција ( Tekin 
Sokak No.8 Kadikoy, Istanbul, Turkey) од една страна и 
Приватна здравствена установа во мешовита сопственост 
– Клиничка болница СИСТИНА Скопје со седиште на ул. 
Скупи бр.5а Скопје  и Друштво за трговија и услуги за 
медицинска опрема Аџибадем Систина Медикал 
Компани ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Скупи бр.5а 
Скопје од друга страна по основ на купопродажба на 
удели иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита 
на конкуренцијата, нема да има за последица значително 
спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов 
суштински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е 
во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од 
Законот за заштита на конкуренцијата. 
       2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-
63095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

 
Уп. бр. 08-74 

13 октомври 2011 година                 Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
534. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10 и 136/11), a постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Алфа Банка 
АД Атина Грција и ЕФГ Еуробанк Ергасиас АД Атина 
Грција, а поднесено од Алфа Банка АД Атина Грција, 
преку полномошник Адвокат Александра Арсоска од 
Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седница одржана на ден 22.11.2011 година, го донесе 
следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Алфа 

Банка АД Атина Грција со регистрирано седиште на ул. 
Стадиу бр. 40 Атина, Грција и ЕФГ Еуробанк Ергасиас 
АД Атина Грција со регистрирано седиште на ул. Отонос 
бр. 8, Атина, Грција, преку спојување односно припојува-
ње на ЕФГ Еуробанк Ергасиас АД Атина кон Алфа Банка 
АД Атина, иако потпаѓа под одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата, нема да има за последица 
значително спречување, ограничување или нарушување 
на ефективната конкуренција на пазарот или на негов 
суштински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е 
во согласност со одредбите на Законот за заштита на 
конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од 
Законот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
  Уп. бр. 08-75 

22 ноември 2011 година                 Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
535. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 139/11), а постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу COCA-
COLA BEVERAGES HOLDINGS II B.V. и Brau Union 
AG  од една страна и ПИВАРА АД СКОПЈЕ,од друга 
страна, а поднесено заеднички од COCA-COLA 
BEVERAGES HOLDINGS II B.V. и Brau Union AG  , 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 
одржана на ден 06.12.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу КОКА 

– КОЛА БЕВЕРАГЕС ХОЛДИНГС II Б.В. (COCA-
COLA BEVERAGES HOLDINGS II B.V.) со седиште на 
Наритавег 165, 1043 БВ, Амстердам, Холандија 

(Naritaweg 165, 1043 BW, Amsterdam, Netherland) и 
Брау Унион АГ (Brau Union AG), со седиште на ул. По-
шахестр. 35, 4020 Линц (Poschachestr. 35, 4020 Linz), од 
една страна и ПИВАРА АД СКОПЈЕ, со седиште на 
Ул. 808 бр.12, 1000 Скопје, Република Македонија од 
друга страна по основ на купопродажба на акции  иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 1000000000-
63095, уплатна сметка 840…..03161, приходна шифра и 
програма 72231300. 

           
Уп. бр. 08-76 

6 декември 2011 година                    Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
536. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10 и 136/11), a постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу ЕВН Еле-
ктростопанство на Македонија Акционерско друштво 
за дистрибуција на електрична енергија Скопје и 
Друштво за производство на електрична енергија, 
компјутерски и софтверски услуги АЛБНОР КОМПА-
НИ ДООЕЛ Тетово, а поднесено од ЕВН Електросто-
панство на Македонија Акционерско друштво за ди-
стрибуција на електрична енергија Скопје, преку пол-
номошник Константин Цветанов, Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата на седница одржана на ден 
09.12.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу помеѓу 

ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско 
друштво за дистрибуција на електрична енергија Скоп-
је, со регистрирано седиште на ул. 11 Октомври бр. 9 
Скопје и Друштво за производство на електрична енер-
гија, компјутерски и софтверски услуги АЛБНОР 
КОМПАНИ ДООЕЛ Тетово со регистрирано седиште 
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на ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, преку стекнување на 
контрола во Друштво за производство на електрична 
енергија, компјутерски и софтверски услуги АЛБНОР 
КОМПАНИ ДООЕЛ Тетово од страна на ЕВН Еле-
ктростопанство на Македонија Акционерско друштво 
за дистрибуција на електрична енергија Скопје, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка2) од Законот 
за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840...03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
Уп. бр. 08-78 

9 декември 2011 година                 Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
537. 

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-
штита на конкуренцијата („Службен Весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.145/10), а постапувајќи по изве-
стувањето за концентрација помеѓу Куанмах, Австрија 
(Quanmax, Austria) и Гросо Холдинг Компанија мбХ, 
Австрија (Grosso, Austria) од една страна и С&Т Инте-
гративни Системи и Технолошка Дистрибуција АГ, 
Австрија (S&T System Integration & Technology 
Distribution AG, Austria) од друга страна, а поднесено 
од СиТ (S&T) Македонија Друштво за Информациски 
Решенија и Услуги ДООЕЛ, Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седница одржана на ден 14.12.2011 
година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Куан-

мах (Quanmax), со главно  седиште на адреса  Инду-
стриезеиле 35, 4021 Линз, Австрија (Industriezeile 35, 
4021 Linz, Austria) и Гросо Холдинг Компанија мбХ 

(Grosso), со главно седиште на адреса Валфишгасе 5, 
1015 Виена, Австрија (Walfischgasse 5, 1015 Wien, 
Austria) од една страна и С&Т Интегративни Системи и 
Технолошка Дистрибуција АГ (S&T System Integration 
& Technology Distribution AG) со седиште на Геисел-
берстрабе 17-19/Стиеге 3, 1110, Виена, Австрија 
(Geiselbergstraße 17-19/Stiege 3, 1110 Wien, Austria) од 
друга страна по основ на купопродажба на удели  иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Служ бен 
весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 840…..03161, приходна шифра и програма 
72231300. 

 
Уп. бр. 08-79 

14 декември 2011 година                 Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
538. 

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за кон-
трола на државната помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.145/2010),  Комисијата за за-
штита на конкуренцијата постапувајќи по известување-
то за доделување на планирана државна помош за реги-
онален развој на “ Кромберг и Шуберт Македонија„ 
ДООЕЛ Скопје бр.10-83 од 05.12.2011 година поднесе-
но од Владата на Република Македонија,  застапувана 
и претставувана од страна на Министерот без ресор за-
должен за привлекување  странски  инвестиции, Веле 
Самак на седницата одржана на 14.12.2011 година, го 
донесе следното 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Мерката директна помош во облик на ослобо-

дување од персонален данок на доход, содржана во 
Известувањето бр.10-83 од 05.12.2011 година, 
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поднесено од страна на Владата на Република 
Македонија, како давател на државна помош, 
застапувана и претставувана од страна на 
Министерот без ресор задолжен за привлекување  
странски  инвестиции Веле Самак, за доделување на 
планирана државна помош за регионален развој на 
“Кромберг и Шуберт Македонија„ ДООЕЛ Скопје, 
со седиште  на бул.Октомвриска револуција бб, Хи-
периум Бизнис Центар, 2-ри кат, 1000 Скопје, 
Р.Македонија како корисник на државната помош, 
наменета за поддржување на реализација на инве-
стицискиот проект за производство на кабелски 
инсталации во автомобилската индустрија и 
создавање на нови работни места поврзани со 
инвестицијата, претставува регионална помош како 
индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 
2 и точка 11 од Законот за контрола на државната 
помош, при што доделувањето на истата е 
дозволено; 

2. Мерката во облик на 50% ослободување од 

вкупниот износ на сите задолжителни социјални на-

доместоци и придонеси по однос на плати за врабо-

тените, содржана во Известувањето бр.10-83 од 

05.12.2011 година, поднесено од страна на Владата 

на Република Македонија, како давател на државна 

помош, застапувана и претставувана од страна на 

Министерот без ресор задолжен за привлекување  

странски  инвестиции, Веле Самак, за доделување на 

планирана државна помош за регионален развој на 

“Кромберг и Шуберт Македонија„ ДООЕЛ Скопје, 

со седиште  на бул. Октомвриска револуција бб, 

Хипериум Бизнис Центар, 2-ри кат,1000 Скопје, 

Р.Македонија како корисник на државната помош, 

наменета за поддржување на реализација на инве-

стицискиот проект за производство на кабелски ин-

сталации во автомобилската индустрија и создавање 

на нови работни места поврзани со инвестицијата, 

претставува регионална помош како индивидуална 

помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од 

Законот за контрола на државната помош, при што  

доделувањето на истата е дозволено. 

 
   Уп. бр. 10-83 

14 декември 2011 година                 Претседател, 
    Скопје                            Чедомир Краљевски, с.р. 

539. 
Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за за-

штита на конкуренцијата („Службен Весник на Репуб-
лика Македонија” бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи 
по известувањето за концентрација помеѓу Интегрејтед 
Хелткер Холдингс Сдн Бхд (Integrated Healthcare 
Holdings Sdn Bhd) Малезија, и Г-дин Мехмет Али 
Ајднлар (Mehmet Ali Aydınlar), државјанин на Репуб-
лика Турција од една страна и Аџибадем Саглик Јати-
римлари Холдинг А.Ш (Acibadem Saglik Yatirimlari 
Holding A.Ş.) Република Турција од друга страна, а 
поднесено заеднички од Интегрејтед Хелткер Хол-
дингс Сдн Бхд (Integrated Healthcare Holdings Sdn Bhd) 
Малезија, и Г-дин Мехмет Али Ајднлар (Mehmet Ali 
Aydınlar), државјанин на Република Турција, Комисија-
та за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 
ден 23.12.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Инте-

грејтед Хелткер Холдингс Сдн Бхд (Integrated 
Healthcare Holdings Sdn Bhd), Suite 17-01, Level 17, The 
Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed 
Putra, 59200 Куала Лумпур, Малезија, Г-дин Мехмет 
Али Ајднлар (Mehmet Ali Aydınlar), со адреса Kandilli 
Rasathane Caddesi İdman Sokak No.5 Demirevler Sitesi 
Üsküdar Истамбул Турција, државјанин на Република 
Турција од една страна и Аџибадем Саглик Јатиримла-
ри Холдинг А.Ш (Acibadem Saglik Yatirimlari Holding 
A.Ş.) со седиште Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No. 49 
Altunizade, Üsküdar, Истамбул Република Турција, од 
друга страна по основ на купопродажба на акции  иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност со одредбите на Законот за заштита на конкурен-
цијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да  плати административна такса за из-
вестување за концентрација во износ од  6 000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка 
на Буџетот на Република Македонија бр. 
100000000063095, уплатна сметка 840…..03161, при-
ходна шифра и програма 72231300. 

 
   Уп. бр.08-85 

23 декември 2011 година                 Претседател, 
      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
540. 

Врз основа на член 89 став 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Управниот одбор на Дирекцијата 

за технолошки индустриски развојни зони на својата прва конститутивна седница одржана на ден 31.1.2012 го-

дина, ја донесе следната 

 

ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО 

 

1.  Во Одлуката за започнување на постапка за јавно приватно партнерство („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.157/11 и 8/12) членот 8 се менува и гласи:  

„Рокот за поднесување на барањето за учество во првата фаза од ограничениот повик е до 12.02.2012 годи-

на, а во втората фаза рокот не може да биде пократок од 40 дена од денот на испраќањето на поканите за до-

ставување на понуди“. 

2. Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а 

ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 02-161/12                                    Член  на Управен одбор  

31 јануари 2012 година                                  Дејан Николовски, с.р 

    Скопје 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

15. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.1.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
2011/698/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

2011/486/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА, ГРУПИ, 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО АВГАНИСТАН 

 
Член 1 

Co оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката за спроведување 2011/698/ЗНБП на 
Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/486/ЗНБП за рестриктивни мерки 
насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан. 

 
Член 2 

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

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

надворешни работи, Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари и финансирање на 
тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивни мерки. 

 
Член 4 

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

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 

2011/698/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/486/ЗНБП за 
рестриктивни мерки насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во 
Авганистан и Одлуката 2011/486/ЗНБП на Советот од 1 август 2011 година за рестриктивни мерки насочени 
против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти во поглед на ситуацијата во Авганистан, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија" број 164/2011. 

 
Член 6 

Одлуката за спроведување 2011/698/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на 
Одлуката 2011/486/ЗНБП за рестриктивни мерки насочени против одредени лица, групи, претпријатија и субјекти 
во поглед на ситуацијата во Авганистан, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во 
прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел. 

 
Член 7 

Рестриктивната мерка кон Авганистан се воведува на неодредено време. 
 

Член8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
 Бр. 41-27/1                                                                                                                            Заменик на претседателот 

28 јануари 2012 година                                                                                                               на Владата на Република 
  Скопје                                                                                                                                             Македонија, 
                                                                                                                                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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has also piayed a role in storing vehicles to be used in Taliban suicide bombing operations and has helped 
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1 Сл. весник L 199, 2.8.2011 година, стр. 57. 
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Поддршка,   Фаизула   на   друг   начин   ги    олеснувал   талибанските   обуки   и  
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Пакистан. Од почетокот на 2010 година,  Абасин  примил  наредби од Сираџудин 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
  

 


