
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број 87            Год. LXI Понеделник, 17 октомври 2005 Цена на овој број е 350 денари 

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А
 
1160. Одлука за помилување на осуден

лица......................................................
1161. Закон за вработување на инвалидн

лица (Пречистен текст)......................
1162. Уредба за изменување на Уредбата 

начинот и постапката на отуѓувањет
давањето под закуп и висината на п
себните трошоци на постапките 
отуѓувањето и давањето под закуп 
градежното земјиште сопственост 
Република Македонија.......................

1163. Одлука за давање согласност за пр
мена на сопственичка структура.......

1164. Одлука за престанок на користење
за давање на користење на недвиж
ствар.....................................................

1165. Одлука за давање на користење-ко
цесија на рибниот фонд од риболо
ното подрачје Дојранско Езеро.........

1166. Одлука за распишување оглас 
именување заменик на јавниот прав
бранител на Република Македонија 
подрачјето на Скопје..........................

1167. Решение за давање согласност 
Статутарна одлука за изменување 
дополнување на Статутот на ЈУ М
ѓуопштински центар за социјална р
бота Штип...........................................

1168. Решение за давање согласност 
Статутарна одлука за изменување 
дополнување на Статутот на ЈУ М
ѓуопштински центар за социјална р
бота Дебар...........................................
С О Д Р Ж И Н

Стр. 

и 
... 2 
и 

... 2 
за 
о, 
о-
за 
на 
на 
... 6 
о-
... 6 
 и 
на 
... 6 
н-
в-
... 6 
за 
о-
за 
... 7 
на 
и 
е-
а-
... 7 
на 
и 
е-
а-
... 7 

 Стр. 
1169. Решение за давање согласност на Стату-

тарна одлука за изменување и дополнува-
ње на Статутот на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа на град Скопје 7 

1170. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Битола.... 7 

1171. Решение за давање согласност на Стату-
тарна одлука за изменување и дополнува-
ње на Статутот на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа Пробиштип..... 8 

1172. Решение за давање согласност на Ста-
тутарна одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Струга..... 8 

1173. Решение на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 8 

1174. Одлука за определување највисока 
продажна цена на природен гас во чет-
вртиот квартал од 2005 година............. 8 

1175. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со природен гас...................................... 9 

1176. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 11 

 Фонд за здравствено осигурување 
на Република Македонија  

54. Листа за измени и дополнувања на Ли-
стата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување........ 12 

 Коефициенти за порастот на цените на 
производителите на индустриски произ-
води во РМ за септември 2005 година - 
претходни податоци..................................... 18 

 Огласен дел........................................... 1-108



Стр. 2 - Бр. 87 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 октомври 2005 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1160. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Ариф Ќерим Јашари, од с. Никуштак, во траење 

од 10 месеци, 
2. Александар Стефан Стефановски од Пехчево, во 

траење од 3 месеци, 
3. Лазарчо Станко Богатинов од Кочани, во траење 

од 6 месеци. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Саша Дејан Мариќ од Скопје, во траење од 6 ме-

сеци, 
2. Елизабета Петар Мицковска од Гевгелија, во тра-

ење од 6 месеци, 
3. Љупчо Трајче Момирчески од с. Света, во траење 

од 6 месеци, 
4. Трајче Стојан Темов од Радовиш, во траење од 4 

месеци, 
5. Џавит Хаки Зенели од с. Опае, во траење од 5 ме-

сеци. 
 

III 
Делумно се ослободуваат од извршување на казната 

затвор осудените лица: 
1. Јорданчо Благој Николовски од Скопје, во трае-

ње од 6 месеци, 
2. Љубомир Душко Ристевски од Битола, во траење 

од 6 месеци, 
3. Васил Ташо Цамбулев од Струмица, во траење од 

6 месеци, 
4. Петре Ангел Виларов од Скопје, во траење од 3 

месеци, 
5. Аксел Сулејман Сулејманов од Делчево, во трае-

ње од 3 месеци, 
6. Гоце Методи Клименков од Кочани, во траење од 

3 месеци. 
 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
     Бр. 07-848            Претседател 

13 октомври 2005 година      на Република Македонија, 
       Скопје           Бранко Црвенковски, с.р. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1161. 
Врз основа на член 27 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за вработување на инвалидни 
лица (�Службен весник на Република Македонија� број 
62/2005), Законодавно-правната комисија на Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 
30 септември 2005 година, го утврди пречистениот 
текст на Законот за вработување на инвалидни лица. 
Пречистениот текст на Законот за вработување на 

инвалидни лица ги опфаќа: Законот за вработување на 
инвалидни лица (�Службен весник на Република Маке-
донија� број 44/2000), Законот за изменување и допол-

нување на Законот за вработување на инвалидни лица 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
16/2004) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за вработување на инвалидни лица (�Службен 
весник на Република Македонија� број 62/2005) во кои 
е означено времето на нивното влегување во сила. 

 
         Бр. 10-3044/2      Претседател на 
30 септември 2005 година   Законодавно-правната комисија 

 Скопје      на Собранието на Република 
    Македонија, 

       Цветанка Иванова, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА 

(Пречистен текст) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат посебните услови за вра-

ботување и работење на инвалидни лица: кога само-
стојно вршат дејност како трговец поединец, кај рабо-
тодавец или има својство на работодавец, во државната 
администрација, единиците на локалната самоуправа, 
јавните претпријатија, установи, агенции и фондови и 
други државни институции како и условите за основа-
ње и погодностите за работење на трговското друштво 
за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво 
(во натамошниот текст: заштитно друштво). 

 
Член 2 

Инвалидно лице, во смисла на овој закон, е лице со 
оштетен вид, оштетен слух, со пречки во гласот, гово-
рот и јазикот, телесно инвалидно лице, лице со пречки 
во интелектуалниот  развиток и лице со комбинирани 
пречки кое поради степенот на инвалидност има специ-
фични потреби во работењето. 
Инвалидно лице се смета и инвалид на трудот со 

преостаната или намалена работна способност и ако се 
води во евиденцијата на Агенцијата за вработување на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Аген-
ција) како невработено лице.   
Инвалидноста врз основа на поднесено барање од 

инвалидно лице, неговиот родител или старател ја 
утврдува комисија за оцена на работната способност на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (во натамошниот текст: Фондот), освен ако 
инвалидноста на лицето не е утврдена од друг надле-
жен орган. 

 
Член 3 

На инвалидните лица и заштитните друштва се при-
менуваат и меѓународните договори ратификувани во 
согласност со Уставот на Република Македонија. 

 
 

II. МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНВАЛИДНО 

ЛИЦЕ 
 

Член 4 
Мерки за подобрување на условите за вработување 

и работење на инвалидно лице се: 
- доделување на неповратни средства за вработу-

вање на неопределено време на невработено инва-
лидно лице, адаптација на работното место на кое ќе 
работи инвалидното лице доколку таа е потребна и 
набавка на опрема според критериумите и на начин 
утврден со акт на министерот за труд и социјална 
политика; 

- ослободување од даноци и обезбедување на средс-
тва за придонеси и    

- финансиска поддршка во работењето. 
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Член 5 
Работодавец не може да вработи или да распореди 

од едно на друго работно место инвалидно лице кое за 
тоа работно место не ги исполнува општите и посебни-
те услови, односно кое не е оспособено за вршење на 
работите на тоа работно место и ако нема оцена на ра-
ботната способност од комисијата од членот 2 став 3 на 
овој закон дека може да ги извршува работите на соод-
ветното работно место. 
Инвалидно лице може да биде работодавец или да 

врши работа на одговорно лице кај работодавец, докол-
ку добие позитивно мислење од комисијата од членот 2 
став 3 на овој закон. 

 
Член 6 

Работодавецот е должен на вработеното инвалидно 
лице да му исплаќа плата согласно со закон, колекти-
вен договор и договор за вработување. 
Платата од ставот 1 на овој член работодавецот е 

должен на вработеното инвалидно лице да му ја испла-
ќа на тековна сметка или на штедна книшка, а платата 
може да ја подигне самото лице со инвалидност, брач-
ниот другар, неговиот родител или неговиот старател.  

 
Член 7 

Работодавецот пред да отпочне да врши дејност, од 
надлежните органи треба да прибави решенија дека ра-
ботните и помошните простории и опремата ги испол-
нуваат минимално-техничките услови и пропишаните 
мерки, нормативи и стандарди за вршење на соодветна 
дејност. 
При вработување на инвалидно лице, работодаве-

цот е должен да создаде соодветни услови за работење 
и адаптација на работното место во зависност од работ-
ното место, видот и степенот на образованието и видот 
и степенот на инвалидноста на инвалидното лице кое 
се вработува.  

 
Член 8 

Средствата за подобрување на условите за вработу-
вање и работење на инвалидните лица, адаптација на 
работно место и набавка на опрема, се обезбедуваат од 
Посебниот фонд за подобрување на условите за врабо-
тување и работење на инвалидните лица (во натамош-
ниот текст: Посебен фонд). 

 
Член 9 

Вработеното инвалидно лице кај кое е утврдена ин-
валидност во смисла на членот 2 став 1 од овој закон се 
ослободува од плаќање на персонален данок од доход. 
Средствата за придонес за пензиско и инвалидско 

осигурување, придонес за здравствено осигурување и 
придонес за вработување за лицата од став 1 на овој 
член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македо-
нија. 
Буџетот на Република Македонија за намените од 

ставот 2 на овој член, средствата ги обезбедува најмно-
гу во висина на придонесите на основица од две нето 
просечни плати исплатени во Република Македонија 
во претходниот месец. За разликата од нето платата ко-
ја го надминува овој износ, средствата за придонеси ги 
плаќа работодавецот. 

   
Член 10 

Под финансиска поддршка во работењето во смис-
ла на овој закон се сметаат погодностите што ги добива 
инвалидното лице кое самостојно врши дејност како 
трговец поединец, односно заштитното друштво при 
користењето на средства од Посебниот фонд. 

 
Член 11 

Заради вработување на инвалидни лица се осно-
ваат заштитни  друштва како трговски друштва. За-
штитно друштво може да се основа ако вработува 

најмалку пет лица на неопределено време од кои нај-
малку 40% се инвалидни лица од вкупниот број вра-
ботени, од кои најмалку половината се лица со утвр-
дена инвалидност во смисла на членот 2 став 1 од 
овој закон. Новоосновано заштитно друштво е долж-
но во периодот од 90 дена да ги вработи сите работ-
ници сметано од денот на првото вработување на ра-
ботник на неопределено време во друштвото, во 
спротивно не го стекнува статусот на заштитно 
друштво и наредните пет години не може да работи 
како заштитно друштво, во кој рок основачот или 
член на неговото потесно семејство не може да осно-
ва ново заштитно друштво. 
Заштитното друштво ако не ги исполнува условите 

од ставот 1 на овој член во период од 90 дена, не го гу-
би статусот на заштитно друштво. Ако заштитното 
друштво повеќе од три пати во последователни две го-
дини го наруши минималниот процент на инвалидни 
лица или падне под минималниот број на вкупно вра-
ботени работници на неопределено време утврдени во 
ставот 1 на овој член, го губи статусот на заштитно 
друштво и наредните пет години не може да работи ка-
ко заштитно друштво во кој рок основачот или член на 
неговото потесно семејство не може да основа ново за-
штитно друштво.   
Ако заштитното друштво над 90 дена не ги испол-

нува условите од ставот 1 на овој член го губи статусот 
на заштитно друштво и наредните 3 години не може да 
работи како заштитно друштво во кој рок основачот 
или член на неговото потесно семејство не може да ос-
нова ново заштитно друштво. 

 
Член 12 

Вработените во заштитното друштво кои не се ин-
валидни лица и инвалиди на трудот се ослободуваат од 
плаќањето на персонален данок од доход и за нив се 
обезбедуваат средства за придонес за пензиско и инва-
лидско осигурување од Буџетот на Република Македо-
нија. 
Заштитните друштва се ослободуваат од плаќање 

на данок од добивка и  сите давачки од добивката. 
 

Член 13 
Заради остварување на заеднички цели и задачи во 

унапредувањето на вработувањето на инвалидни лица 
во заштитните друштва, овие друштва основаат Заед-
ница на заштитни друштва (во натамошниот текст: За-
едница), како стопанска интересна заедница согласно 
со Законот за трговските друштва. 
Заедницата  од став 1 на овој член е должна редов-

но да ги прибира и следи податоците за уплатените 
средства од страна на заштитните друштва согласно со 
членовите 18 и 22 алинеја 1 на овој закон. 

 
 

III. РАБОТНО ОСПОСОБУВАЊЕ  
СО ВРАБОТУВАЊЕ 

 
Член 14 

Работно оспособување, во смисла на овој закон, е 
оспособување на инвалидното лице за практична рабо-
та за определени работи согласно со потребите на ра-
ботодавецот и инвалидното лице. 
Невработеното инвалидно лице на работно оспосо-

бување заради вработување кај работодавецот го упа-
тува Агенцијата за вработување на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Агенцијата). 
Вработеното инвалидно лице, кое не е оспособено 

за вршење на соодветни работи, на работно оспособу-
вање го упатува работодавецот. 
Работното оспособување може да се врши кај рабо-

тодавецот и кај друг работодавец според посебни про-
грами, под услови и на начин утврдени со акт на Аген-
цијата. 
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Член 15 
Вработување на инвалидно лице се врши од редот 

на евидентирани невработени инвалидни лица во Аген-
цијата. 
Агенцијата е должна да води евиденција на невра-

ботените инвалидни лица во Република Македонија. 
Инвалидното лице може да се вработи на работно 

место за кое има образование за соодветно занимање, 
односно може да се вработи или  прераспореди и на 
друго работно место ако ги исполнува општите и по-
себните услови или е оспособено за вршење на работи-
те на тоа работно место и ако има оцена на работната 
способност дека може да ги работи работите на соод-
ветното работно место. 

 
Член 16 

Средствата потребни за работа на Комисијата од 
членот 2 став 3 на овој закон и работно оспособување 
од член 14 на овој закон се обезбедуваат од Посебниот 
фонд. 

 
Член 17 

Инвалидното лице кое се упатува на работно оспо-
собување нема статус на вработено лице кај работода-
вецот кај кого работно се оспособува, освен ако не е 
вработено кај него. 

 
IV. ПОСЕБЕН ФОНД ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА  
УСЛОВИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ  

НА ИНВАЛИДНИТЕ ЛИЦА 
         

Член 18 
Заради финансирање на работите за подобрување 

на условите за вработување и работење на инвалидни 
лица, адаптација на работно место и набавка на опрема 
10% од вкупно остварените средства од постојниот 
придонес за вработување се издвојуваат на потсметка-
та во Агенцијата (Посебен фонд) најдоцна до 30 во ме-
сецот за претходниот месец. 
Агенцијата е должна средствата издвоени во Посеб-

ниот фонд да ги користи исклучиво за намените утвр-
дени во став 1 на овој член. 
Агенцијата со корисникот на средствата склучува 

договор за користењето на средствата.  
 

Член 19 
Инвалидно лице кое самостојно врши дејност како 

трговец-поединец, заштитно друштво и друго правно 
лице, поднесува барање за доделување на средства од 
Посебниот фонд  до Управниот одбор на Агенцијата. 
На правно лице кое не е заштитно друштво, може 

да му се доделат средства од Посебниот фонд за ново 
вработено инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој 
закон на неопределено време и адаптација на работно 
место на кое ќе работи инвалидното лице. 
На заштитно друштво може да му се доделат средс-

тва од Посебниот фонд за нововработено инвалидно 
лице од членот 2 став 1 на овој закон на неопределено 
време, адаптација на работно место на кое работи инва-
лидното лице и набавка на опрема. 
На инвалидно лице од членот 2 став 1 на овој закон 

кога самостојно врши дејност како трговец поединец 
може да му се доделат средства од Посебниот фонд за 
негово вработување на неопределено време, адаптација 
на работното место на кое ќе работи и набавка на опре-
ма. 
Управниот одбор на Агенцијата донесува решение 

за доделување на средствата од Посебниот фонд на се-
кои  60 дена. 
Против решението на Управниот одбор на Агенци-

јата за доделување на средствата од Посебниот фонд, 
може да се изјави жалба до министерот за труд и соци-
јална политика во рок од осум дена од денот на добива-
њето на решението. 

При доделување на средствата од Посебниот фонд 
се тргнува од обемот и видот на посебните услови за 
вработување и адаптација на работните места кои тре-
ба да се создадат, видот и обемот на опремата, во за-
висност од техничко-технолошкиот процес кои треба 
да се обезбедат заради подобрување на условите за 
вработување и работа на инвалидното лице. 

 
Член 20 

Средствата од Посебниот фонд се доделуваат како 
неповратни за:   

1)  вработување на инвалидно лице од членот 2 став 
1 на овој закон на неопределено време во висина од 20 
просечни плати исплатени во Република Македонија за 
претходната година пред вработувањето, односно 40 
просечни плати исплатени во Република Македонија за 
претходната година пред вработувањето за вработува-
ње на потполно слепо лице (практично слепо лице) и 
телесно инвалидно лице на кое заради движење му е 
потребна инвалидска количка; 

2) адаптација на работно место во висина до 
100.000 денари и истите можат повторно да се кори-
стат ако тоа го налагаат промените на техничко-техно-
лошкиот процес или видот и степенот на инвалидноста 
на инвалидното лице и 

3) набавка на опрема во висина до 200 просечни 
плати исплатени во Република Македонија во прет-
ходната година, при што барателот во пресметковна-
та вредност на програмата треба да учествува со 
сопствено учество од 20% (сопствени средства, кре-
дит од банка или лични средства на сопственикот на 
фирмата), а износот на доделените средства може да 
биде најмногу до висината на имотот и трајниот ка-
питал заведен во книгите на барателот (основачки 
влог, опрема, градежни и деловни објекти, дуќани и 
слично) и достави хипотека во однос 2:1 или банкар-
ска гаранција во висина на одобрените средства. Хи-
потеката или банкарската гаранција да е со важност 
од најмалку три години. 
Средствата од ставот 1 точка 3 на овој член не може 

повторно да се користат пред истекот на три години од 
претходно одобрените средства од Посебниот фонд. 
Подносителот на барањето може да користи средс-

тва од Посебниот фонд за намените од ставот 1 точка 1 
на овој член под условите утврдени во Законот, ако де-
ловно е активен, има позитивен бонитет што се дока-
жува со документ издаден од надлежна институција и 
редовно исплатува плата за последните девет месеца 
сметано од денот на вработувањето на инвалидното ли-
це и достави хипотека или банкарска гаранција со рок 
на пристигнување до 11 месеца во висина на средства-
та што ги побарува од Посебниот фонд за вработување 
на инвалидно лице. Банкарската гаранција, односно хи-
потеката ќе биде активирана доколку работодавецот го 
намали вкупниот број на инвалидни лица од членот 2 
став 1 на овој закон или не им исплаќа плата повеќе од 
90 дена.  
По исклучок од ставот 3 на овој член ако подноси-

телот на барањето не достави хипотека или банкарска 
гаранција во висина на средствата што ги побарува од 
Посебниот фонд за вработување на инвалидно лице, ќе 
му се исплатат 50% од одобрените средства, а остато-
кот ќе му биде исплатен во наредните десет месеца во 
десет еднакви рати, обврската за доставување на хипо-
тека или банкарска гаранција не се однесува на држав-
ната администрација, единиците на локалната самоу-
права, јавните претпријатија, установи, агенции и  фон-
дови и други државни институции.  
Подносителот на барањето може да користи средс-

тва за намените од точката 3 на овој член, ако деловно 
е активен најмалку 3 години. 
Средствата од ставот 1 точки 2) и 3) на овој член 

може да се користат исклучиво за намената за која се 
доделени. 
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Начинот на уплатата на доделените средства на ра-
ботодавецот од Посебниот фонд се врши на начин 
утврден со актот од членот 4 на овој закон. 

 
Член 21 

Ако на вработеното инвалидно лице за кое се кори-
стени  средства му престане работниот однос по која 
било основа или работодавецот го намалил бројот на 
вкупно вработените инвалидни лица од членот 2 став 1 
на овој закон на неопределено време, истиот е должен 
во рок од осум дена од денот на настанатата промена 
да ја извести Агенцијата. 
Ако на инвалидното лице за кое се користени средства 

му престане работниот однос пред истекот на рокот од 
три години од денот на вработувањето, освен по сила на 
закон или во случај на смрт, корисникот на средства е 
должен во рок од три месеци на негово место да вработи 
друго инвалидно лице без право повторно да користи 
средства за вработување на инвалидното лице. 
Работодавец може да користи средства од Посебни-

от фонд за вработување на невработено инвалидно ли-
це од членот 2 став 1 на овој закон, ако во евиденцијата 
на Агенцијата се води како невработено инвалидно ли-
це. За вработување на инвалидно лице од членот 2 став 
1 на овој закон за кое се користени средства за врабо-
тување од Посебниот фонд, при повторно вработување 
новиот работодавец не може да користи средства од 
Посебниот фонд за вработување на инвалидното лице 
пред истекот на пет години сметано од денот на засно-
вањето на новиот работен однос. 
За инвалидно лице на кое работниот однос му пре-

станал не по негова вина и за кое работодавецот ги по-
вратил средствата во Посебниот фонд, средства за не-
гово повторно вработување може да се користат и пред 
истекот на рокот од став 3 на овој член. 
Корисникот на средства за вработување на инва-

лидно лице кој нема да вработи друго инвалидно лице 
на местото на инвалидното лице на кое му престанал 
работниот однос, во смисла на ставот 2 од овој член, 
или вакво право остварил врз основа на неточни пода-
тоци, должен е средствата да ги врати на Посебниот 
фонд во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на 
состојбата во цел износ зголемени за банкарска камата 
на средства по видување. 
Ако работодавецот го намалил бројот на вкупно 

вработените инвалидни лица од членот 2 став 1 на овој 
закон на неопределено време од денот на влегување во 
сила на овој закон, а на нивно место прими нови инва-
лидни лица, не може да користи средства за вработува-
ње за новопримените инвалидни лица. 
Корисникот на средства од Посебниот фонд набаве-

ната опрема  не може да ја изнајмува, дава под закуп 
или да ја оттуѓи во рок од три години од денот на доби-
вањето на средствата. 

 
Член 22 

Средствата во Посебниот фонд се обезбедуваат од: 
- данокот на додадена вредност и царините уплате-

ни од заштитните друштва во Буџетот на Република 
Македонија кои во целост на потсметката на Посебни-
от Фонд се дозначуваат најдоцна до 15 во месецот за 
претходниот месец; 

- подароци, легати и 
- други извори. 

Член 23 
Агенцијата врши увид во наменското користење на 

средствата согласно со овој закон. 
Агенцијата е должна на секои  шест месеци да под-

несува извештај до Министерството за труд и социјал-
на политика за остварените средства по сите основи и 
за вкупно остварените средства во Посебниот фонд од 
членовите 18 став 1 и 22 на овој закон, како и за доде-
лувањето на средствата од Посебниот Фонд согласно 
со овој закон.  

V. НАДЗОР 
 

Член 24 
Надзор над спроведувањето на одредбите на овој 

закон врши Министерството за труд и социјална поли-
тика. 
Инспекциски надзор над спроведувањето на одред-

бите од овој закон кои се однесуваат на посебните ус-
лови за вработување и работење на инвалидното лице 
врши Државниот инспекторат за труд. 

 
VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се 
казни за прекршок  заштитното друштво ако не ги ис-
полнува условите од член 11 на овој закон. 
Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок од став 1 на овој член  и одговорно-
то лице во заштитното друштво. 

 
Член 26 

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се 
казни за прекршок правното лице доколку постапи 
спротивно на одредбите од членот 5 и членот  21 ставо-
ви 1 и 7 од овој закон. 
Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршокот од ставот 1 на овој член и одго-
ворното лице во правното лице. 

 
Член 27 

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се 
казни за прекршок правното лице ако не ги исполнува 
условите од член 7 на овој закон. 
Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорно-
то лице во правното лице. 

 
Член 28 

Со парична казна од 10.000 до 300.000 денари ќе се 
казни за прекршок работодавецот ако средствата доби-
ени од Посебниот фонд не ги користи согласно со член 
20 став 6 на овој закон. 

 
Член 29 

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок инвалидно лице кое самостојно вр-
ши дејност како трговец-поединец ако средствата до-
биени од Посебниот фонд не ги користи согласно со 
член 20 став 6 на овој закон. 

 
Член 30 

Со парична казна од 1.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице во Агенцијата за 
доделување на средства спротивно од член 19 ставови  
5 и 7 на овој закон. 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 31 

Во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, постојните претпријатија за врабо-
тување на инвалидни лица должни се да го усогласат 
своето работење и да се организираат во заштитни 
друштва  во согласност со овој закон и Законот за тр-
говските друштва. 
Ако во рокот од став 1 на овој член  постојните 

претпријатија за вработување на инвалидни лица не се 
усогласат со одредбите од овој закон,  престануваат да 
работат како претпријатија за вработување на инвалид-
ни лица. 

Член 32 
Во рок од три месеци од денот на влегувањето во 

сила на овој закон постојните самостојни вршители на 
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професија или дејност, се должни  да го усогласат сво-
ето работење согласно со овој закон и Законот за тр-
говските друштва. 

Член 33 
Министерот за труд и социјална политика во рок од 

60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе го донесе актот од членот 4 на овој закон. 

 
Член 34 

Поднесените барања за доделување на средства од 
Посебниот фонд кои не се решени до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, ќе се решат според одред-
бите на законот кој бил во сила при поднесувањето на 
барањето. 

Член 35 
Средствата од членот 18 став 1 на овој закон ќе се 

издвојуваат почнувајќи од 1 јануари 2007 година. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1162. 
Врз основа на член 13 став 4 од Законот за градеж-

ното земјиште (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 53/01 и  испр. 97/01), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13.10.2005 годи-
на,  донесе  

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕТО, ДАВАЊЕ-
ТО ПОД ЗАКУП И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ 
ТРОШОЦИ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ-
ТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО-
ТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот и постапката  на  отуѓува-

њето, давањето под закуп и висината на посебните тро-
шоци на постапките за отуѓувањето и давањето под за-
куп на градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 79/01, 103/01, 38/02,  51/03 и  95/04), во чле-
нот 12 став 1 алинеја 8 се менува и гласи:  

- �за изградба  на административно � деловни, ин-
дустриски и други стопански објекти, јавни спортско-
рекреативни, станбени објекти и комплекси, по пред-
лог на правно лице во мешовита сопственост  и правно 
лице основано од странски физички и правни лица,  ре-
гистрирани во соодветниот регистар на Република Ма-
кедонија, врз основа на инвестициона програма усвое-
а од Министерството за транспорт и врски.� н 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден на де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија.�  
         Бр. 19-3871/1           Претседател на Владата 
13 октомври 2005 година   на Република Македонија, 
            Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1163. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр. 59/00, 12/03 и 55/05) и член 8, став 
3 од Законот за концесии (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 25/02 и 24/03), Владата на Репуб-
лика Македонија, на предлог на Советот за радиодифу-
зија, на седницата одржана на 6.10.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА 
СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА 

 
1. Се дава согласност за промена на сопственичката 

структура на концесионерот Трговското радиодифузно 

друштво ТВ �Тоска� ДООЕЛ - Скопје, односно за при-
стапување на содружникот Илијас Касами со удел од 
50% од вкупниот капитал на Трговското радиодифузно 
друштво. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
ика Македонија�. л 

  Бр. 19-2919/1                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  

      Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1164. 
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. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6.10.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот корисник Национална установа - 
Центар за култура �Григор Прличев� - Охрид му пре-
станува користењето на недвижната ствар евидентира-
на во Поседовен лист бр. 10596 за КО Охрид и тоа: об-
јект, лоциран на К.П. бр. 16466 со вкупна површина од 
460м2, со адреса: ул. �Борис Кидрич� - Охрид, запиша-
на како имот во сопственост на Република Македонија. 
Недвижната ствар од став 1 од овој член се дава на 

користење на Националната установа - Библиотека 
�Григор Прличев� - Охрид. 

 
Член 2 

Користењето на наведената недвижна ствар од член 
1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишана 
во член 1 од Одлуката ќе се изврши помеѓу досегашни-
от корисник Центарот за култура �Григор Прличев� - 
Охрид и новиот корисник Библиотека �Григор Прли-
чев� - Охрид. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Ма едонија. к 

  Бр. 19-3452/1                    Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година        на Република Македонија,  

      Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1165. 
Врз основа на член 15 од Законот за рибарство 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
62/93), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 06.10.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА 
РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО  
ПОДРАЧЈЕ ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 

 
1. На ДПТУ �НОТА ДТХ ДООЕЛ� извоз-увоз - Стар 

Дојран и се дава на петгодишно користење-концесија 
рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро. 

2. Како почеток на користењето-концесијата на ри-
боловното подрачје ќе се смета денот на потпишување-
то на Договорот за користење на рибниот фонд од по-
драчјето. 

3. Во името на Владата на Република Македонија, 
Договорот ќе го потпише министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
  Бр. 19-3572/1                    Претседател на Владата  

6 октомври 2005 година        на Република Македонија,  
      Скопје              д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1166. 
Врз основа на член 17 од Законот за Јавното право-

бранителство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување 
критериуми за определување на бројот на замениците 
на јавниот правобранител на Република Македонија и 
за определување на бројот на замениците на јавниот 
правобранител (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 57/97, 3/98 и 86/2005), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 
2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО  

НА СКОПЈЕ 
 
1. Се огласува именување на заменик на јавниот 

правобранител на Република Македонија за подрачјето 
на Скопје. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 18 од Законот за јавното 
правобранителство (државјанин на Република Македо-
нија кој ги исполнува општите услови определени со 
закон за засновање на работен однос во државен орган; 
истакнат дипломиран правник со положен правосуден 
испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобрани-
телската функција и работно искуство со потврдени ре-
зултати по положениот правосуден испит, на правни 
работи над три години), пријавите со потребните доку-
менти да ги поднесат до Владата на Република Маке-
донија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
�Службен весник на Република Македонија� и во днев-
ниот печат. 

 
    Бр. 33-3766/1           Претседател на Владата 

6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 
       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1167. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ШТИП 

 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Штип, број 
0202-409/3, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 08.07.2005 година . 

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

 
         Бр. 10-6497/3            Министер, 
4 октомври 2005 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
            Скопје 

1168. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕБАР 

 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Дебар број 
0101-65/2, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 07.07.2005 година. 

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

 
        Бр. 10-6607/3            Министер, 
4 октомври 2005 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
            Скопје 

___________ 
1169. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа на град Скопје 
број 01-900, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 11.08.2005 година . 

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

 
        Бр. 10-7028/3            Министер, 
4 октомври 2005 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
            Скопје 

___________ 
1170. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА 

 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Битола број 02-
595/2, донесена од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на 21.07.2005 година. 

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

 
        Бр. 10-8279/2            Министер, 
4 октомври 2005 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
            Скопје 



Стр. 8 - Бр. 87 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 октомври 2005 
 

1171. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Пробиштип, 
број 04-203, донесена од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 21.07.2005 година . 

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

 
        Бр. 10-6742/3            Министер, 
4 октомври 2005 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
            Скопје 

___________ 
1172. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04 и 62/05), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУГА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

менување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-
штинскиот центар за социјална работа Струга, број 01-
346, донесена од Управниот одбор на Јавната установа  
на седницата одржана на 08.07.2005 година . 

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

 
        Бр. 10-8280/2            Министер, 
4 октомври 2005 година          Стевчо Јакимовски, с.р. 
            Скопје 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1173. 
Врз основа на член 122, а во врска со член 119, 163 

став 1 точка 1, 4 и 7 од Законот за хартии од вредност 
(�Службен весник на РМ� бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 
37/02, 31/03, 85/03 и 96/04) и член 54 од Законот за пре-
земање на акционерски друштва (�Службен весник на 
РМ� бр. 4/02 и 27/02), Комисијата за хартии од вред-
ност на седницата одржана на ден 29.09.2005 година, 
едногласно донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира повреда на правилата за работа со 

долгорочни хартии од вредност од член 54 од Законот 
за преземање на акционерски друштва кај брокерската 
куќа �Инвестброкер� АД Скопје, при реализација на 
следните блок трансакции пријавени на Македонската 
Берза АД Скопје, со акции издадени од ВВ Тиквеш АД 
Кавадарци: МИМИ09070351546 пријавена на Македон-
ската берза АД Скопје на 09.07.2003 година, МИ-
МИ21070351955 пријавена на Македонската берза АД 

Скопје на 21.07.2003 година и МИМИ24070352168 
пријавена на Македонската берза АД Скопје на 
24.07.2003 година, заради што: 

1. Јавно се објавува дека брокерската куќа �Инвест-
брокер� АД Скопје ги повредила правилата за работа 
со долгорочни хартии од вредност од член 54 од Зако-
нот за преземање на акционерски друштва при реализа-
цијата на следните блок трансакции пријавени на Ма-
кедонската берза АД Скопје, со акции издадени од ВВ 
Тиквеш АД Кавадарци: МИМИ09070351546 пријавена 
на Македонската берза АД Скопје на 09.07.2003 годи-
на, МИМИ21070351955 пријавена на Македонската 
берза АД Скопје на 21.07.2003 година и МИ-
МИ24070352168 пријавена на Македонската берза АД 
Скопје на 24.07.2003 година. 

2. Објавата за повреда на правилата за работење со 
долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова реше-
ние ќе се изврши на Берзанскиот Електронски Систем 
за Тргување (БЕСТ систем) на Македонската Берза АД 
Скопје. 

3. Се задолжува Македонската Берза АД Скопје, по 
приемот на ова решение да постапи согласно точка 2 
на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

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

 
   Бр. 08-2014/1                   Комисија за хартии од вредност 

29 септември 2005 година                          Претседател,  
       Скопје               проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

член, проф. д-р Владимир Филиповски, с.р. 
член, проф. д-р Гоце Петрески, с.р. 

член, проф. д-р Софија Тодорова, с.р. 
член, Борислав Атанасовски, с.р. 

член, Милаим Ајдини, с.р. 
член, Владимир Илиев, с.р.  

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  

ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 
1174. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика (�Службен весник на РМ� бр.47/97,40/99, 98/00, 
94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 12.10.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКA ПРОДАЖНА 
ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ЧЕТВРТИОТ 

КВАРТАЛ ОД 2005 ГОДИНА 
 

Член 1 
Највисоката продажна цена на природниот гас во 

четвртиот квартал од 2005 година, согласно Методоло-
гијата за формирање на цените на одделни видови 
енергија (�Службен весник на РМ� бр.43/98 и 8/2001) 
се определува да изнесува 17,411 ден/ Нм3. 
Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 

на овој член содржани се трошоците сврзани со наба-
вката и снабдувањето со природен гас, потоа преносот 
и управување со системот за пренос на природниот гас, 
како и данокот на додадената вредност во согласност 
со закон. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа одлука е утврдена со примена на просечен прода-
жен курс на САД доларот од 50,88 денари за еден САД 
долар и истата може со претходна согласност на Регу-
латорната комисија за енергетика да се коригира до-



17 октомври 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 87 - Стр. 9 

колку средната вредност од просечните продажни кур-
севи на САД доларот објавени од страна на Комерци-
јална банка АД-Скопје и Стопанска банка АД- Скопје, 
во било кој месец од четвртиот квартал од 2005 година 
се зголеми или намали за повеќе од 2% од  вредноста 
на курсот на САД  доларот определен со овој член.   

 
Член 3 

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

 
         Бр. 02-1143/1              Претседател, 
13 октомври 2005 година        Славе Ивановски, с.р. 
             Скопје 

___________ 
1175. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 13 
октомври 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На �Макпетрол� АД � Скопје му сe издава лицен-

ца за вршење на енергетската дејност трговија со при-
роден гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со при-
роден гас се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност трговија со природен гас � 
кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

 
         Бр. 02-1142/1             Претседател, 
13 октомври 2005 година        Славе Ивановски, с.р. 
             Скопје 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕНТИ �  
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за промет со нафта и нафте-

ни деривати �Макпетрол� - Скопје (�Макпетрол� АД � 
Скопје) ул.�Мито Хаџивасилев � Јасмин� бр. 4, 1000 
Скопје, Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  
Трговија со природен гас.  
3. датум на издавање на лиценцата:  
13 октомври 2005 година 
4. период на важење на лиценцата:   
10 години 
5. датум до кога важи лиценцата:  
13 октомври 2015 година 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
ПГ-01.06.1/05 
7. Број на деловниот субјект - 4057643 
8. Единствен даночен број - 4030954258093 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 
лиценца се смета купување природен гас заради ната-
мошна продажба на природниот гас на квалификувани-
те потрошувачи и на  снабдувачите со природен гас на 
тарифните потрошувачи.  

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста: 
Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за набавка на природен гас од 
увоз, договори со операторите за пренос и дистрибуци-
ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистри-
буција и системски услуги, како и договори со квали-
фикуваните потрошувачи и со снабдувачите со приро-
ден гас на тарифните потрошувачи. 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со природен гас но-

сителот на лиценцата може да ја врши на целата тери-
торија на Република Македонија и странство. 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас на квалификуваните потрошувачи и на 
снабдувачите со природен гас на тарифните потрошу-
вачи во согласност со склучените договори; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капа-
цитет и тарифни услуги во согласност со применливата 
тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пре-
нос и мрежните правила за дистрибуција, за количини-
те на природен гас кои се обврзал да ги испорача; 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 
ги исполнува условите за квалитет определени со склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 
правила, нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на природен гас; 

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

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-
ција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теков-
ната година да доставува Годишен извештај за финанси-
ското и деловното работење во врска со вршењето на 
дејноста во претходната година (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година. 
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гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или со 
вршителите на дејноста снабдување со природен гас на 
тарифни потрошувачи; 

2. Финансиски извештаи:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  

- месечни извештаи за испорачани количини на 
природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел 
на оваа лиценца; 

- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди, 
и  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста; - интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца. - други податоци во врска со вршењето на дејно-
ста. 3. преземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 16. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и непосреден увид во документацијата  - обука и стручно усовршување на  вработените за-

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

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да овозможи не-
посреден увид во целокупната документација која што 
се однесува на вршењето на енергетската дејност за ко-
ја што е издадена лиценцата,  во согласност со Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 
се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности 

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

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

6. бизнис план за тековната година.  
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

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

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за набавка и договорите за испорака 
на природен гас, склучени со извозникот на природниот  
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1176. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-

тика (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (�Службен весник на 
РМ� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 17.10.2005 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од наф-

та можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 26,698 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 26,787 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 26,923 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 28,787 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 29,181 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 16,404 
- М - 2                    до 16,381 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 65,50 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 62,00 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 62,50 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 53,00 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 42,50 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 19,947 
-  М - 2                    до 19,920 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(3 ГРУПА 

ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 65,00 64,50 64,00 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 61,50 61,00 60,50 

БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 62,00 61,50 61,00 
Д-ДИЗЕЛ 52,50 52,00 51,50 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 42,00 41,50 41,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно оваа 
одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 
Во малопродажните цени формирани согласно овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    25,110 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            22,055 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          22,343 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,428 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,136 
 
г) Мазут                                                             ден/кг. 
- М - 1 (М)                        0,100 
- М - 2                     0,100 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат:  

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 18.10.2005 година. 

 
         Бр. 02-1171/1                            Претседател, 
17 октомври 2005 година            Славе Ивановски, с.р.                   
             Скопје 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

54. 
 
Врз основа на член 9 став 1 точка а-8, точка в-2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување 

(�Службен весник на РМ� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 11/2001, 50/2001 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 06.10.2005 година, утврди 
 

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
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                       Управен одбор   
        Бр. 02-7012/7                на Фондот за здравствено осигурување 

 12 октомври 2005 година 
                  Заменик претседател,             Скопје 
           Проф. д-р Магдалена Антова-Велевска, с.р.  
  
  
  
  

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

Врз основа на член 16-а од Законот за данок на добивка (�Службен весник на Република Македонија� бр. 80/93, 
3/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003) и член 30-з став 1 од Законот за персоналниот 
анок на доход (�Службен весник на Република Македони � р. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 
/02, 44/02 и 96/04), Државниот завод за статистика ги утврдув  и објавува 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ А ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СЕПТ МВРИ 2005 ГОДИНА 
- претходни податоци - 

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 
005 година во однос на август 2005 година е 0.012. 

2. Коефициентот на порастот на цените на производителит  на индустриски производи од почетокот на година-
а до крајот на септември 2005 година во однос на декември 2004 година е 0.060. 

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во септември 2005 годи-
на во однос на септември 2004 година е 0.050. 

Директор, 
Катерина Костадинова-Даскаловска, с.р. 
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   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
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