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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2178. 
Врз основа на член 5 став (8) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 
130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Владата на Република 
Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на 
седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИ-

ОНИТЕ ПРОГРАМИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗ-
НИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОД 

ОД 2018 ГОДИНА ДО 2020 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на инвестицио-

ните програми на Македонски железници Транспорт 
АД – Скопје, содржани во Бизнис планот за работење 
на Македонски железници Транспорт АД – Скопје за 
период од 2018 година до 2020 година и усвоени од 
Управниот одбор на Друштвото, со Одлука бр.2558/1-
13 од 7.12.2017 година.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1300/2 Претседател на Владата 

12 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
2179. 

Врз основа на член 5 став (8) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 

130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Владата на Република 

Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на 

седницата, одржана на 12.6.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКА-

ТА ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИ-

ЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Финансиската 

програма  на Македонски железници Транспорт АД – 

Скопје, содржанa во Бизнис планот за работење на Ма-

кедонски железници Транспорт АД – Скопје за 2018 

година и усвоенa од Управниот одбор на Друштвото, 

со Одлука бр.2558/1-12 од 7.12.2017 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија “. 

 

Бр. 44-1300/1 Претседател на Владата 

12 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

2180. 

Врз основа на член 54 став (4) од Законот за зашти-

та и благосостојба на животните („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.149/14,149/15 и 53/16) Вла-

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 12.6.2018 година донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА АКТИВ-

НОСТИ НА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИ-

ВОТНИТЕ КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висина на надоместоци-

те за активности на заштита и благосостојба на живот-

ните како и начинот на нивна наплата. 

 

Член 2 

Висината на надоместоците за активностите на 

заштита и благосостојба на животните утврдени во 

членовите 5, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 50 и 51 од Законот за заштита 

и благосостојба на животните кои се вршат од страна 

на Комисијата за заштита и благосостојба на животни-

те и Агенцијата за храна и ветеринарство, се дадени во 

Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 3 

Висината на надоместоците за активностите на 

заштита и благосостојба на животните утврдени во 

членовите 28, 30, 31, 32, 44 и 50 од Законот за заштита 

и благосостојба на животните кои се вршат од страна 

на овластените субјекти или лица, и одобрените прифа-

тилишта, се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

оваа одлука. 

 

Член 4 

(1) Надоместоците за активностите на заштита и 

благосостојба на животните кои се вршат од страна на 

Комисијата за заштита и благосостојба на животните и 

од Агенцијата за храна и ветеринарство се наплаќаат 

по спроведената активност во Буџетот на Република 

Македонија. 

(2) Надоместоците за активности на заштита и бла-

госостојба на животните кои се вршат од страна на ов-

ластените субјекти или лица, и одобрените прифати-

лишта се наплаќаат по спроведената активност на нив-

ната приходна сметка. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 

 

Бр. 44-5189/1 Претседател на Владата 

12 јуни 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2181. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 
166/2014, 33/2015, 98/2015, 11/2016 и 21/2018), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на    
18 јуни 2018 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА КПУ ЗАТВОР ПРИЛЕП 

 
1. Слободанчо Ристески се разрешува од должноста 

директор на КПУ Затвор Прилеп. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен  весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 6093/1 Претседател на Владата 

18 јуни 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

2182. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Италијанската Република за полициска 
соработка, потпишан во Рим на 1 декември 2014 го-
дина, ратификуван од Собранието на Република Маке-
донија и објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 
63/2015, ратификуван и во Република Италија, во сог-
ласност со неговиот член 12, влезе во сила на 29 мај 
2018 година – со датумот на приемот во Министер-
ството за надворешни работи на Република Македонија 
на известувањето добиено од италијанска страна за ис-
полнети внатрешно – правни услови за влегување во 
сила на Договорот. 

 
  

5 јуни 2018  година Министер, 
Скопје Никола Димитров, с.р. 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 
 
2183. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14,  153/15, 6/16 и 83/18), член 42 став 2 од Законот 
за девизно работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 
24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 12 
од Одлуката за начинот и условите за евидентирање и 
поднесување извештаи за склучените кредитни работи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
173/15 и 105/18), гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија го донесе следново 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ  

ОДОБРЕНИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ 
 
1. Во Упатството за начинот и условите за поеди-

нечно известување за кредитите одобрени на нерези-
денти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
212/15 и 200/16), во потточката 8.2, во ставот 1, алинеја 
5, броевите: „78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 51/13, 144/13, 
151/13, 186/13, 96/14, 125/14, 19/15 и 106/15)“ се заме-
нуваат со броjот: „141/16“.  

 Во потточката 8.3, во ставот 1, алинеја 2, зборот: 
„Одлуката“ се заменува со зборот: „прописот“.  

2. Во точката 9, во ставот 1, зборовите: „со подне-
сување анекс на договорот или друг документ од кој 
може да се видат промените на условите“ се заменува-
ат со зборовите: „за што известувачот го доставува об-
разецот НП1“.  

По ставот 1, се додаваат два нови става 2 и 3, коиш-
то гласат: 

„Субјектите од јавниот сектор, при промена на до-
говорните услови, покрај образецот НП1, задолжител-
но доставуваат и анекс на договорот до Народната 
банка, или друг документ од кој може да се видат про-
мените на условите. 

Субјектите од јавниот сектор ги опфаќаат: 
- државата - којашто се состои од: владините едини-

ци на сите нивоа ‒ централна и локална власт;  сите со-
цијални фондови на сите нивоа на Владата; и сите не-
пазарни непрофитни институции коишто се контроли-
рани или финансирани од владините институции; 

- јавните нефинансиски друштва - контролирани од 
владините институции, при што под „контрола“ се под-
разбира можноста да се одредува политиката на упра-
вување со претпријатието преку назначување дирек-
тори; преку сопственост од над 50% од гласачкото 
тело; или преку специјален акт, декрет или регулатива 
со кој се овозможува Владата да ја одредува деловната 
политика или да назначува раководни лица; 

- јавните финансиски друштва – депозитни и не-
депозитни финансиски посредници, основани и кон-
тролирани од државата.“ 

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.  
3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2018 година. 

 
У бр. 09-20744/2  

18 јуни 2018 година Гувернер, 
Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска 

__________ 
2184. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14,  153/15, 6/16 и 83/18), член 42 став 2 од Законот 
за девизно работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 
24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 12 
од Одлуката за начинот и условите за евидентирање и 
поднесување извештаи за склучените кредитни работи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
173/15 и 105/18), гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија го донесе следново 
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У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИТЕ 

ЗЕМЕНИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ 
 
1. Во Упатството за начинот и условите за поеди-

нечно известување за кредитите земени од нерезиденти 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
212/15 и 200/16), во потточката 8.2, во ставот 1, алинеја 
6, броевите: „78/11, 156/11, 58/12, 173/12, 51/13, 144/13, 
151/13, 186/13, 96/14, 125/14, 19/15 и 106/15)“ се заме-
нуваат со броjот: „141/16“.  

 Во потточката 8.3, во ставот 1, алинеја 2, зборот: 
„Одлуката“ се заменува со зборот: „прописот“.  

2. Во точката 9, во ставот 1, зборовите: „со подне-
сување анекс на договорот или друг документ од кој 
може да се видат промените на условите“ се заменува-
ат со зборовите: „за што известувачот го доставува об-
разецот НД1“.  

По ставот 1, се додаваат два нови става 2 и 3, коиш-
то гласат: 

„Субјектите од јавниот сектор, при промена на до-
говорните услови, покрај образецот НД1, задолжител-
но доставуваат и анекс на договорот до Народната 
банка, или друг документ од кој може да се видат про-
мените на условите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субјектите од јавниот сектор ги опфаќаат: 
- државата - којашто се состои од: владините едини-

ци на сите нивоа ‒ централна и локална власт;  сите со-
цијални фондови на сите нивоа на Владата; и сите не-
пазарни непрофитни институции коишто се контроли-
рани или финансирани од владините институции; 

- јавните нефинансиски друштва - контролирани од 
владините институции, при што под „контрола“ се под-
разбира можноста да се одредува политиката на упра-
вување со претпријатието преку назначување дирек-
тори; преку сопственост од над 50% од гласачкото 
тело; или преку специјален акт, декрет или регулатива 
со кој се овозможува Владата да ја одредува деловната 
политика или да назначува раководни лица; 

- јавните финансиски друштва – депозитни и не-
депозитни финансиски посредници, основани и кон-
тролирани од државата.“ 

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.  
3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2018 година. 

 
У бр. 09-20744/3  

18 јуни 2018 година    Гувернер, 
Скопје    д-р Анита Ангеловска-Бежоска 
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