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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3370. 

Тргнувајќи од одредбите на Уставот на Република 
Македонија, а согласно со преземените обврски на Ре-
публика Македонија од: 

Резолуцијата 1096 на Парламентарното собрание на 
Советот на Европа, 1996 година - мерки за напуштање 
на наследството на поранешните комунистички тотали-
тарни системи; 

Резолуцијата 1481 на Парламентарното собрание на 
Советот на Европа, 2006 година - повик до сите кому-
нистички партии во земјите членки кои досега не го 
сториле, да направат преоцена на историјата на кому-
низмот и на нивното сопствено минато, јасно да се ди-
станцираат од злосторствата направени од тоталитар-
ните комунистички режими и недвосмислено да ги 
осудат;  

Декларацијата за извинување на жртвите на режи-
мот во периодот од 1945 до 1990 година, донесена од 
Собранието на Република Македонија во 2006 година; 

Законот за определување на дополнителен услов за 
вршење на јавна функција со кој Собранието се опре-
дели за справување со последиците од минатото; 

Тргнувајќи од тоа што историчарите се согласуваат 
дека не се можни целосно објективни интерпретации 
на историските факти, како и фактот дека не постојат 
објективни историски записи; 

Имајќи предвид што ниедно политичко тело или 
политичка партија нема монопол за интерпретирање на 
историјата;  

Согледувајќи ја потребата дека треба да заврши 
транзициониот процес и дефинитивно да се создаде 
стабилна плуралистичка демократија базирана врз вла-
деењето на правото и почитувањето на човековите пра-
ва и различноста и дека принципите на слобода на из-
бор, еднакви можности, економски плурализам и 
транспарентност во процесот на донесување на одлуки 
играат улога во овој процес, а имајќи предвид дека по-
делбата на власта, слободата на медиумите, заштитата 
на приватната сопственост и развојот на граѓанското  
општество се некои од начините коишто можат да се 
искористат за постигнување на овие цели, како што се 
и децентрализацијата, демилитаризацијата, демонопо-
лизацијата и дебирократијата; 

Подржувајќи го процесот на лустрација започнат 
согласно со Законот за определување дополнителен ус-
лов за вршење јавна функција („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 14/2008 и 64/2009), врз ос-
нова на членот 68 став 2 од Уставот на Република Ма-
кедонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11 декември 2010 година, донесе 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ЛУСТ-
РАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 
ОСУДА НА ОБИДИТЕ ЗА НЕГОВА ДЕВАЛВАЦИЈА 

 
1. Собранието се залага процесот на лустрација да 

се одвива врз принципот на владеењето на правото и да 
се осудат заканите против основните човекови права и 
процесот на демократизација; 

2. Се осудуваат обидите за спроведување на такана-
речена улична лустрација со која се нарушува морал-
ниот интегритет на носителите на јавни функции; 

3. Собранието цени дека во меѓусебната комуника-
ција (и во своите настапи и во своето однесување) но-
сителите на јавни функции треба да се почитуваат ме-
ѓусебно и да се придржуваат кон законите и кодексите 
за етичко однесување; 

4. Собранието препорачува заедно со процесот на 
лустрација да се одвива и процесот на рехабилитација-
та на лицата осудени за ,,кривични дела“ кои во едно 
цивилизирано општество не претставуваат кривични 
дела и на оние кои биле неправедно осудени; 

5. Собранието оценува дека процесот на лустрација 
мора да вклучи трансформација на менталитетот чија 
главна цел треба да биде елиминацијата на стравот, не-
почитувањето на различноста, екстремниот национали-
зам, нетолеранцијата, расизмот и ксенофобијата кои се 
дел од наследството на старите режими; 

6. Собранието смета дека најдобрата гаранција за 
ослободување од времето на тоталитарното наследсто 
се темелните политички, правни и економски реформи 
кои водат кон формирање на автентичен демократски 
менталитет и политичка култура; 

7. Декларацијата ќе се достави до Владата на Ре-
публика Македонија и до Комисијата за верификација 
на фактите; 

8. Оваа декларација ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-5042/1                   Претседател на Собранието  

11 декември 2010 година      на Република Македонија,  
   Скопје                              Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
3371. 

У К А З  БР. 14 
од 9 декември 2010 година 

 
Врз основа член 18 став 1 точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008) 

 
СЕ РАЗРЕШУВА 
 
Генерал-мајор ЛЕКОВСКИ Наум ЗОРАН 
 
ФЧ: генерал-мајор 
лична ВЕС: 31440 
 
од должноста советник во кабинетот на началникот 

на Генералштабот на Армијата на Република Македо-
нија.  

Указот да се изврши веднаш. 
 
   Бр. 07-2122                                Претседател 

9 декември 2010 година        на Република Македонија, 
      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

___________ 
3372.  

У К А З БР. 15 
од 9 декември 2010 година  
Врз основа член 18 став 1 точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008) и член 74 и 75 
од Законот за служба во Армијата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.36/2010) 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
Генерал-мајор ДИМОВ Панче ЗОРАН 
 
ФЧ: генерал-мајор 
лична ВЕС: 31240 
 
за  советник во кабинетот на началникот на Гене-

ралштабот на Армијата на Република Македонија.  
Указот да се изврши веднаш. 
 
   Бр. 07-2123                                Претседател 

9 декември 2010 година        на Република Македонија, 
      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3373. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на  Република Македонија“ 
бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ 

НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање на користење на недвижна 

ствар на Агенцијата за регулирање на пазарот на же-
лезничките услуги донесена од Владата на Република 
Македонија бр. 19-1991/1 од 19 мај 2009 година, во 
насловот зборовите „ Агенција за регулирање на паза-
рот на железнички услуги “ се заменуваат со зборовите 
„ Агенција за регулирање на железничкиот сектор “. 

 
Член 2 

Во членот 1 зборовите „Деловен простор на ул. 
„Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 40, мезанин, со повр-
шина од 180 м2 по Имотен лист бр.9162, сопственост 
на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите 
„Деловен простор на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ 
бр. 52/1/4, со вкупна површина од 218 м2 по Имотен 
лист бр. 95404, сопственост на Република Македонија, 
кој се состои од деловна просторија со внатрешна по-
вршина од 132 м2  и помошна површина со внатрешна 
површина од 24 м2 на КП бр. 11931 КО Центар 1, влез 
1, кат 1, број 1 и деловна просторија со внатрешна по-
вршина од 58 м2 и помошна површина со внатрешна 
површина од 4 м2 на КП бр. 11932 КО Центар 1, влез 1, 
кат 1, број 4.“. 

 
Член 3 

Во членовите 2 и 3, зборовите „Агенција за регули-
рање на пазарот на железнички услуги“ се заменуваат 
со зборовите „ Агенција за регулирање на железнички-
от сектор “. 

 
Член 4 

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

  
     Бр. 51-3861/1                      Заменик на претседателот 
1 декември 2010 година           на Владата на Република 
         Скопје                                  Македонија,  
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3374. 

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надво-
решни работи (“Службен весник на Република Македо-
нија бр.46/06 и 107/08) Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 1.12.2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОТВОРАЊЕ  НА  ПОЧЕСЕН   КОНЗУЛАТ 
НА РЕПУБЛИКА КИРГИСТАН ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Република Киргистан отвора Почесен конзулат во 

Република Македонија, со седиште во Скопје. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
  Бр. 51-6763/1                Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година      на Владата на Република 
      Скопје                                Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3375. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА 
РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНА ЗОНА НА  ВЕШТАЧКО  

ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ШПИЛЈЕ“ 
 
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за стопански риболов на рибите од ри-
боловна зона на вештачкото езеро Акумулација 
„Шпилје“, од причина што отпадна потребата од спро-
ведување на постапката, како резултат на околности 
кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во 
моментот на донесувањето на Одлуката за започнува-
ње на постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за стопански риболов на рибите од ри-
боловна зона на вештачко езеро Акумулација “Шпилје 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.101/10) престанува да важи. 

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

 
  Бр. 51-7286/1                  Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година        на Владата на Република 
      Скопје                                     Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3376. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 
НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧ-
КО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ТИКВЕШКО  ЕЗЕРО“ 

 
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за стопански риболов на рибите од ри-
боловна зона на вештачкото езеро Акумулација „Ти-
квешко езеро“, од причина што отпадна потребата од 
спроведување на постапката, како резултат на околно-
сти кои не биле познати, ниту можело да бидат познати 
во моментот на донесувањето на Одлуката за започну-
вање на постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за стопански риболов на рибите од ри-
боловна зона на вештачко езеро Акумулација „Тикве-
шко езеро“ („Службен весник на Република Македони-
ја” број 101/10) престанува да важи. 
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3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр. 51-7286/2                 Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година       на Владата на Република 
      Скопје                                   Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3377. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА 
РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКО 

ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „МАНТОВО“ 
 
 1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за стопански риболов на рибите од ри-
боловна зона на вештачкото езеро Акумулација „Ман-
тово“, од причина што отпадна потребата од спроведу-
вање на постапката, како резултат на околности кои не 
биле познати, ниту можело да бидат познати во момен-
тот на донесувањето на Одлуката за започнување на 
постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за стопански риболов на рибите од ри-
боловна зона на вештачко езеро Акумулација “Манто-
во“ (“Службен весник на Република Македонија” број 
100/10) престанува да важи. 

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

 
  Бр. 51-7286/3                   Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година          на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3378. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 

НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ 
„ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“ 

 
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за стопански риболов на рибите од ри-
боловно подрачје „Преспанско Езеро“,  од причина 
што отпадна потребата од спроведување на постапката, 
како резултат на околности кои не биле познати, ниту 
можело да бидат познати во моментот на донесувањето 
на Одлуката за започнување на постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за стопански риболов на рибите од ри-
боловното подрачје „Преспанско Езеро“ (“Службен 
весник на Република Македонија” бр.100/10) престану-
ва да важи. 

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

 
  Бр. 51-7286/4                Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година      на Владата на Република 
      Скопје                                 Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3379. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
број 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година 
донесе                                       

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА 
РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ „ДОЈРАНСКО  

ЕЗЕРО“  
1. Со оваа одлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за стопански риболов на рибите од  
риболовно подрачје „Дојранско Езеро“, од причина 
што отпадна потребата од спроведување на постапката, 
како резултат на околности кои не биле познати, ниту 
можело да бидат познати во моментот на донесувањето 
на Одлуката за започнување на постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за стопански риболов на риболовното 
подрачје „Дојранско Езеро“ (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 100/10) престанува да важи. 

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

 
  Бр. 51-7286/5                    Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година           на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3380. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ДОЈРАНСКО  

ЕЗЕРО  
1. Со оваа oдлука  се прекинува  постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на Дојранско Езеро, од причина што отпадна 
потребата од спроведување на постапката, како резул-
тат на околности кои не биле познати, ниту можело да 
бидат познати во моментот на донесувањето на Одлу-
ката за започнување на постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на Дојранско Езеро (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 126/2010) престанува да важи. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 51-7287/1                    Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година         на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3381. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ПРЕСПАНСКО  

ЕЗЕРО 
 

1. Со оваа oдлука се прекинува  постапката за дава-
ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на Преспанско Езеро, од причина што отпадна 
потребата од спроведување на постапката, како резул-
тат на околности кои не биле познати, ниту можело да 
бидат познати во моментот на донесувањето на Одлу-
ката за започнување на постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на Преспанско Езеро (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 126/2010) престанува да важи. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 51-7287/2                    Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година         на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3382. 

Врз основа на член 74, став 1, алинеја 3 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКО-
ТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ТИКВЕШКО ЕЗЕРО“ 

 
1. Со оваа oдлука се прекинува  постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на вештачкото езеро Акумулација „Тиквешко 
езеро“, од причина што отпадна потребата од спрове-
дување на постапката, како резултат на околности кои 
не биле познати, ниту можело да бидат познати во мо-
ментот на донесувањето на Одлуката за започнување 
на постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на вештачкото езеро Акумулација „Тиквешко езе-
ро“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 
126/2010) престанува да важи. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
         Бр. 51-7287/3              Заменик на претседателот 
1 декември 2010 година      на Владата на Република 
              Скопје                              Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

3383. 
Врз основа на член 74, став 1, алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО  

ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ТУРИЈА“ 
 
1. Со оваа oдлука се прекинува  постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на вештачкото езеро Акумулација „Турија“, од 
причина што отпадна потребата од спроведување на 
постапката, како резултат на околности кои не биле 
познати, ниту можело да бидат познати во моментот на 
донесувањето на Одлуката за започнување на постап-
ката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на вештачкото езеро Акумулација „Турија“ 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
126/2010) престанува да важи. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
      Бр. 51-7287/4                   Заменик на претседателот 
1 декември 2010 година        на Владата на Република 
            Скопје                                     Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3384. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДА-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА  РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО  

ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА “ВОДОЧА“ 
 
1. Со оваа oдлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на вештачкото езеро Акумулација „Водоча“, од 
причина што отпадна потребата од спроведување на 
постапката, како резултат на околности кои не биле 
познати, ниту можело да бидат познати во моментот на 
донесувањето на Одлуката за започнување на постап-
ката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на вештачкото езеро Акумулација „Водоча“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/2010) престанува да важи. 

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

 
Бр.51-7287/5                     Заменик на претседателот  

1 декември 2010 година         на Владата на Република   
Скопје                                            Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3385. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА  НА ВЕШТАЧКОТО 

ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА “КАЛИМАНЦИ“ 
 
1. Со оваа oдлука се прекинува постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на вештачкото езеро Акумулација „Калиман-
ци“, од причина што отпадна потребата од спроведува-
ње на постапката, како резултат на околности кои не 
биле познати, ниту можело да бидат познати во момен-
тот на донесувањето на Одлуката за започнување на 
постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на вештачкото езеро Акумулација „Калиманци“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/2010) престанува да важи. 

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

 
Бр.51-7287/6                     Заменик на претседателот  

1 декември 2010 година         на Владата на Република   
    Скопје                                   Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3386. 

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА  ВЕШТАЧКОТО  

ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА “КОЗЈАК“ 
 
1. Со оваа oдлука се прекинува  постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на риболовното подрачје Акумулација “Коз-
јак“,од причина што отпадна потребата од спроведува-
ње на постапката, како резултат на околности кои не 
биле познати, ниту можело да бидат познати во момен-
тот на донесувањето на Одлуката за започнување на 
постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на вештачкото езеро Акумулација “Козјак“ („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 126/2010) 
престанува да важи. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-7287/7                    Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година         на Владата на Република   
     Скопје                                    Македонија 
                                   м-р  Владимир Пешевски, с.р. 

3387. 
Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО  

ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА “ШПИЛЈЕ“ 
 

1. Со оваа oдлука се прекинува  постапката за дава-
ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на вештачкото езеро Акумулација “Шпилје“,од 
причина што отпадна потребата од спроведување на 
постапката, како резултат на околности кои не биле 
познати, ниту можело да бидат познати во моментот на 
донесувањето на Одлуката за започнување на постап-
ката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за дава-
ње концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона 
на вештачкото езеро Акумулација “Шпилје“ („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 126/2010) пре-
станува да важи. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.51-7287/8                    Заменик на претседателот 

1 декември 2010 година        на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија 
                                   м-р  Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3388. 

Врз основа на член 74, став 1, алинеја 3 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО  

ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „МАНТОВО“ 
 
1. Со оваа oдлука се прекинува  постапката за дава-

ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на вештачкото езеро  Акумулација „Мантово“, 
од причина што отпадна потребата од спроведување на 
постапката, како резултат на околности кои не биле 
познати, ниту можело да бидат познати во моментот на 
донесувањето на Одлуката за започнување на постап-
ката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на риболовното подрачје Акумулација „Мантово“ 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
126/2010) престанува да важи. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
        Бр. 51-7287/9                 Заменик на претседателот 
1 декември 2010 година        на Владата на Република 
             Скопје                              Македонија, 
                                         м-р  Владимир Пешевски, с.р. 
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3389. 
Врз основа на член 74, став 1, алинеја 3 од Законот 

за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
1.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБО-
ЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКИТЕ 

ЕЗЕРА АКУМУЛАЦИЈА „КОНЧЕ 1 И 2“ 
 

1. Со оваа oдлука, се прекинува  постапката за дава-
ње на концесија за рекреативен риболов на рекреатив-
на зона на вештачките  езера Акумулација „Конче 1 и 
2“, од причина што отпадна потребата од спроведува-
ње на постапката, како резултат на околности кои не 
биле познати, ниту можело да бидат познати во момен-
тот на донесувањето на Одлуката за започнување на 
постапката. 

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за да-
вање концесија за рекреативен риболов на рекреативна 
зона на вештачките езера Акумулација „Конче 1 и 2“ 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
126/2010) престанува да важи. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
       Бр. 51-7287/10               Заменик на претседателот 
1 декември 2010 година       на Владата на Република 
            Скопје                                    Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3390. 

Врз основа на член 74, став 1, алинеја 1 од Законот 
за концесии и други видови на јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија" 
број 7/2008, 139/08, 64/2009 и 52/2010) и член 36 став 3 
од Законот за Влада на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 59/2000, 
12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 
10/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.12. 2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТ-
РИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ЧЕБРЕН И ГАЛИШТЕ И 
УЧЕСТВО  ВО  ЈАВНО  ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 
1. Постапката  за  доделување  на  концесија  за  во-

да  за  производство  на електрична   енергија   со   Од-
луката   за   започнување   на   постапка   за доделување  
на  концесија  за  користење  на  вода  за  производство  
на електрична енергија од ХЕЦ Чебрен и ХЕЦ Галиште 
на Црна Река објавена во Службен весник на Републи-
ка Македонија број 156/2008, се прекинува поради не-
доставување на понуди. 

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

 
       Бр. 51-7353/2                     Претседател на Владата 
7 декември 2010 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

3391. 
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен 

долг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
62/2005 и 88/2008) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО 
ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДР-
ЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2010 ГОДИНА 

 
1. Во   Одлуката за утврдување на максималниот из-

нос на ново задолжување преку издавање на државни 
хартии од вредност во 2010 година бр. 51 - 487/1 од 11 
февруари 2010 година („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 26/2010) во точката 2 зборовите     
„3.989.000.000,00     (три     милијарди     деветстотинио-
сумдесетидевет милиони)" се заменуваат со зборовите 
„6.300.000.000,00 (шест милијарди и триста милиони)", а 
зборовите        „16.783.580.000,00 (шеснаесет милијарди 
седумстотиниосумдесетитри    милиони   и   петстотини-
осумдесет    илјади)"    се заменуваат       со       зборовите      
„19.094.580.000,00 (деветнаесет милијарди деведесет-
ичетири милиони и петстотиниосумдесет илјади)". 

2.   Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 
 
          Бр. 51-7540/1                   Претседател на Владата 
7 декември 2010 година        на Република Македонија, 
              Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3392. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 годи-
на,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УПРАВНИОТ СУД 
 
1. За судии на Управниот суд се избрани: 
-  Едита Насковска – член на Државна Комисија за 

жалби по јавни набавки; 
- Виолета Богојеска- Регистратор на Централен ре-

гистар на РМ и 
- Лидија Ивановска- судија на Основен суд Скопје 2 

Скопје. 
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1868/1                                 Судски совет 

7 декември 2010 година         на Република Македонија  
   Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  
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3393. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ 
СУД СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Апелациониот суд Скопје е избрана: 
- Јованка Никодиновска - судија на Основниот суд 

Скопје 2 Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1869/1                                 Судски совет 

7 декември 2010 година         на Република Македонија  
   Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  

__________ 
3394. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 годи-
на,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ 
СУД БИТОЛА 

 
1. За судија на Апелациониот суд Битола е избран: 
- Аце Бакиевски – судија на Основен суд Битола 
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 07-1870/1                                 Судски совет 
7 декември 2010 година         на Република Македонија  

   Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  

__________ 
3395. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 годи-
на,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД БИТОЛА 
 
1. За судии на Основниот суд Битола се избрани: 
- Хаџо Тариќ – адвокат од Прилеп; 

- Љупчо Савевски – судски соработник во Основен 
суд Битола; 

- Снежана Дојчиновска -судски соработник во Ос-
новен суд Битола   

- Ристо Сотиров- кандидат од редот на Академијата 
за судии и јавни обвинители. 

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

 
Бр. 07-1871/1                                 Судски совет 

7 декември 2010 година         на Република Македонија  
    Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  

__________ 
3396. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 годи-
на,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје е из-

бран: 
- Хамдирефет Бафтијари- началник на Одделение за 

прекршоци, Биро за јавна безбедност, Министерство за 
внатрешни работи на Република Македонија 

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

 
Бр. 07-1872/1                                 Судски совет 

7 декември 2010 година         на Република Македонија  
   Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  

__________ 
3397. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 годи-
на,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД СТРУГА 
 
1. За судија на Основниот суд Струга е избран: 
- Севди Каба – адвокат од Струга 
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1873/1                                 Судски совет 

7 декември 2010 година         на Република Македонија  
   Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  
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3398. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-

публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година,  
донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН 
СУД РАДОВИШ 

 
1. За судија на Основниот суд Радовиш е избран: 
- Костадин Петров- адвокат од Радовиш. 
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1874/1                                 Судски совет 

7 декември 2010 година         на Република Македонија  
   Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  

__________ 
3399. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот  на Ре-
публика Македонија („Службен весник на  Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 годи-
на,  донесе: 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД ВЕЛЕС 

 
1. За претседател на Основниот суд Велес е избран: 
1. Јордан Лазаров - судија на Основен суд Велес. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1875/1                                 Судски совет 

7 декември 2010 година         на Република Македонија  
   Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  

__________ 
3400. 

Врз основа на Амандман ХХIХ на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите 
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и чл.31 став 1 
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“  
бр.60/2006 година), Судскиот совет на Република Ма-
кедонија на редовната 93-та седница одржана на ден 
7.12.2010 година, ја донесе следната  

                                                          
О Д Л У К А 

ЗА   ИЗБОР  НА  СУДИИ   ПОРОТНИЦИ  
НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ 

 
За судии поротници на Основен суд Скопје 2 Скоп-

је се избрани:  
1. Славица Алексовска; 
2. Јусуф Ахметовиќ; 
3. Вера Цоцева; 
4. Зоја Зердеска; 

5. Верица Пешевска; 
6. Маја Трајкоска; 
7. Зоран Борисовски; 
8. Јулијана Филиповска; 
9. Нешат Фетаовски; 
10. Виолета Цветкова; 
11. Јулијана Димовска; 
12. Станислава Палиќ; 
13. Соња Петровска; 
14. Снежана Јозиќ; 
15. Катица Темелковска; 
16. Магдалена Нацевска; 
17. Душко Пандиловски и 
18. Мартина Паниќ. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето. 
                                                                                                         
Бр. 07-1887/1                                 Судски совет 

9 декември 2010 година         на Република Македонија  
   Скопје                                        Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.  

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3401. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006), а во врска со член 72 став 3 од За-
конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Советот на На-
родната банка на Република Македонија, во соработка 
со Министерството за финансии на Република Македо-
нија, донесе  

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ТРГУВАЊЕ И ПОРАМ-
НУВАЊЕ  НА  ТРАНСАКЦИИ  СО  ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ НА ПАЗАРИТЕ ПРЕКУ ШАЛТЕР 
 

Член 1 
 Во Правилата за начинот и постапката за тргување 

и порамнување на трансакции со хартии од вредност на 
пазарите преку шалтер („Службен весник на РМ“ бр. 
70/2006 и 14/2007) се вршат следниве измени: 

1. Во член 2: 
- поимот „Пазари преку шалтер“ се менува и гласи: 
„се пазари организирани од страна на НБРМ, во со-

работка со Министерството за финансии, на кои се вр-
ши купување и продавање краткорочни хартии од 
вредност и државни обврзници (освен обврзниците из-
дадени за исплатување на депонираните девизни влого-
ви на граѓаните и обврзниците за денационализација) и 
реализација на репо-договори“; 

- поимот „Хартии од вредност“ се брише; 
- поимот „Цена“ се брише. 
2. Во член 3, зборовите „и Пазарот на пари и кра-

ткорочни хартии од вредност“ се бришат. 
 

Член 2 
 Овие правила влегуваат во сила осмиот ден од де-

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

 
П.бр.02-15/XIV-1/2010       Гувернер и претседател 
9 декември 2010 година   на Советот на Народната банка 

     Скопје                   на Република Македонија, 
                                   м-р Петар Гошев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
3402. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07,  106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство,промет и услуги ЕКОМА ДОО увоз извоз 
Скопје за издавање на  лиценца за вршење на енергет-
ска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и би-
огорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива, на 
седницата одржана на 10.12.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ 
СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕС-
НО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО  (ЕЛ-1)  И ЕУРО  

ДИЗЕЛ БС 
 
1. На Друштвото за производство,промет и услуги 

ЕКОМА ДОО увоз извоз Скопје, му се издава лиценца 
за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива – трговија со Eкстра лесно масло за 
домаќинства (ЕЛ-1) и Eуро дизел БС.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива– трговија со Eкстра лесно масло за 
домаќинства (ЕЛ-1) и Eуро дизел БС, се утврдени во 
Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност 
трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и 
мешавина на течни горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогорива – трговија со 
Eкстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Eуро ди-
зел БС “ кој што е составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
   УП1 Бр. 07-19                      Претседател, 

10 декември 2010 година         Димитар Петров, с.р. 
              Скопје 

 
ПРИЛОГ 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИ-
ОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА 
ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ 
ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА 
СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО  

(ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство,промет и услуги ЕКО-

МА ДОО увоз извоз Скопје со седиште на ул. Мишко 
Михајловски бр.15 Скопје, Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и 
мешавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра 
лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
10 декември 2010година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
10 декември 2020 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 20.03.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 5393299 
  
8. Единствен даночен број – 4030000380220 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со  Екстра лесно масло за до-
маќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинс-
тво (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заради натамошна продаж-
ба на трговците на мало, на индустриските и други по-
трошувачи, и/или на други трговци на големо, кои на-
бавените деривати ги користат за вршење на нивната 
дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

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

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
2 резервоари секој со волумен од по 1.000 м3  и тоа 1 за 
складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1) и 1 за складирање на Еуро дизел 
БС, кои Друштвото за производство,промет и услуги 
ЕКОМА ДОО увоз извоз Скопје ги има земено под за-
куп од Весна Сап ДОО Пробиштип. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро 
дизел БС, во секое време да ги исполнуваат пропиша-
ните минимално-техничките услови за вршење на деј-
носта.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат  нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата со нафтени деривати на големо.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и 

биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива – тр-
говија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и 
Еуро дизел БС носителот на лиценцата може да ја вр-
ши на територијата на Република Македонија и во 
странство.  
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со на-

фтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1) и Еуро дизел БС. 

- обезбеди нафтените деривати Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС со кои врши 
трговија да ги исполнува пропишаните норми за квали-
тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно 
масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заштита 
на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита 
на животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

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

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

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

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

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на нафтените деривати Ек-
стра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел 
БС во текот на извештајна година, презентирани сог-
ласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

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

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

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на нафтените деривати 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро ди-
зел БС презентирани согласно Табелата 1, која е соста-
вен дел на оваа лиценца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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3403. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07,  106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство, трговија и услуги ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО 
с. Калуѓерица - Радовиш за издавање на  лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија со нафта и нафте-
ни деривати и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт со 
биогорива, на седницата одржана на 10.12.2010 година,  
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ 
СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕС-
НО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО  (ЕЛ-1)  И ЕУРО  

ДИЗЕЛ БС 
 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО с. Калуѓерица - Радовиш, му 
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност тр-
говија со нафта и нафтени деривати и биогорива и ме-
шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт со биогорива – трговија со Eкстра 
лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Eуро дизел БС.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива– трговија со Eкстра лесно масло за 
домаќинства (ЕЛ-1) и Eуро дизел БС, се утврдени во 
Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност 
трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и 
мешавина на течни горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогорива– трговија со 
Eкстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Eуро ди-
зел БС “ кој што е составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
   УП1 Бр. 07-41                      Претседател, 

10 декември 2010 година         Димитар Петров, с.р. 
              Скопје 

 
ПРИЛОГ 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИ-
ОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА 
ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ 
ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА 
СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА  ДОМАЌИНСТВО  

(ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУ-

РОПЕТРОЛ МТ ДОО с. Калуѓерица - Радовиш, Репуб-
лика Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива 
и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт со биогорива – трговија со 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро ди-
зел БС  

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
10 декември 2010година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
10 декември 2020 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 21.03.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 5868297 
  
8. Единствен даночен број – 4023004114811 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со  Екстра лесно масло за до-
маќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинс-
тво (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заради натамошна продаж-
ба на трговците на мало, на индустриските и други по-
трошувачи, и/или на други трговци на големо, кои на-
бавените деривати ги користат за вршење на нивната 
дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

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

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
2 резервоари секој со волумен од по 100 м3  и тоа 1 за 
складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1) и 1 за складирање на Еуро дизел 
БС, кои Друштвото за производство, трговија и услуги 
ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО с. Калуѓерица - Радовиш ги 
има земено под закуп од Друштвото за производство, 
промет и услуги ГОВЛ ЛТД ДОО - Скопје. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро 
дизел БС  на големо, во секое време да ги исполнуваат 
пропишаните минимално-техничките услови за врше-
ње на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат  нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата со нафтени деривати на големо.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и 

биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива – тр-
говија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и 
Еуро дизел БС носителот на лиценцата може да ја вр-
ши на територијата на Република Македонија и во 
странство.  
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12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со на-

фтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1) и Еуро дизел БС 

- обезбеди нафтените деривати Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС со кои врши 
трговија да ги исполнува пропишаните норми за квали-
тетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно 
масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заштита 
на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита 
на животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

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

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

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

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

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на нафтените деривати 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро ди-
зел БС во текот на извештајна година, презентирани 
согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лицен-
ца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај со-
ставен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. преземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

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

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

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на нафтените деривати 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро ди-
зел БС презентирани согласно Табелата 1, која е соста-
вен дел на оваа лиценца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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3404. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07,  106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за тр-
говија и услуги МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје 
за издавање на  лиценца за вршење на енергетска деј-
ност трговија со нафта и нафтени деривати и биогори-
ва и мешавина на течни горива од фосилно потекло 
што се користат за транспорт со биогорива, на седни-
цата одржана на 10.12.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ 
СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕС-
НО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО  (ЕЛ-1)  И ЕУРО  

ДИЗЕЛ БС 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги МОТОЦЕН-

ТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија со нафта и нафте-
ни деривати и биогорива и мешавина на течни горива 
од фосилно потекло што се користат за транспорт со 
биогорива – трговија со Екстра лесно масло за дома-
ќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива– трговија со Екстра лесно масло за 
домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, се утврдени во 
Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност 
трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и 
мешавина на течни горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогорива– трговија со Ек-
стра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел 
БС “ кој што е составен дел на оваа Одлука.  

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

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

  
   УП1 Бр. 07-42                      Претседател, 

10 декември 2010 година         Димитар Петров, с.р. 
              Скопје 

 
ПРИЛОГ 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИ-
ОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА 
ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ 
ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА 
СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО 

(ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС  
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР 

ГРУП ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.Перо Наков 
б.б. Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива 

и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт со биогорива – трговија со 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро ди-
зел БС.  

3. Датум на издавање на лиценцата:  
10 декември 2010година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
10 декември 2020 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 22.03.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 6534180   
8. Единствен даночен број – 4043009502667  
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со Екстра лесно масло за дома-
ќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинс-
тво (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заради натамошна продаж-
ба на трговците на мало, на индустриските и други по-
трошувачи, и/или на други трговци на големо, кои на-
бавените деривати ги користат за вршење на нивната 
дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

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

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
2 резервоари секој со волумен од по 500 м3  и тоа 1 за 
складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1) и 1 за складирање на Еуро дизел 
БС и 1, кои Друштвото за трговија и услуги МОТО-
ЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје ги има купено од 
Друштвото на големо и мало ЕУРОМИЛК Јорданчо и 
Горан ДОО увоз – извоз Скопје. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со  Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро 
дизел БС  на големо, во секое време да ги исполнуваат 
пропишаните минимално-техничките услови за врше-
ње на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата со нафтени деривати на големо.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и 

биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива – тр-
говија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и 
Еуро дизел БС носителот на лиценцата може да ја вр-
ши на територијата на Република Македонија и во 
странство.  

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

фтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство 
(ЕЛ-1) и Еуро дизел БС. 

- обезбеди нафтените деривати Екстра лесно масло 
за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС со кои врши 
трговија да ги исполнува пропишаните норми за квали-
тетот; 



Стр. 18 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно 
масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заштита 
на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита 
на животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

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

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сметки, 

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

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

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

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

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на нафтените деривати Ек-
стра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел 
БС во текот на извештајна година, презентирани сог-
ласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца,  

3. преземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

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

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

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

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

формации и податоци во врска со вршењето на дејноста  
- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на нафтените деривати 
Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро ди-
зел БС презентирани согласно Табелата 1, која е соста-
вен дел на оваа лиценца.  

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

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

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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3405. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8, а во 
врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 
119/2010) како и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање на лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги ОРИЕНТ ГРЕН ПОУЕР ДОО увоз-
извоз Скопје, за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја од обновливи извори на енергија, на седницата одр-
жана на 10.12.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ОРИЕНТ ГРЕН ПОУЕР ДОО увоз-извоз Скопје, со се-
диште на Кеј 13 Ноември бб. Скопје, му се издава ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија.   

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши со ве-
терна електрана лоцирана на КП бр. 389, КП бр. 444/2, 
КП бр. 457/4, м.в. „Круша“ с. Извор, КО Извор, Оп-
штина Липково. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
поглед на вршењето на енергетската дејност производство 
на електрична енергија  ќе бидат утврдени во прилог кон 
одлуката за утврдување на содржината на лиценцата, која 
ќе биде објавена во „Службен весник на Република Маке-
донија“ по доставувањето до Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија на Одобрението за 
употреба на објектот и потребните документи  од Табела 
24, точка III, од Прилог 1 од Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување и одземање на 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен вес-
ник на Р.М“, бр. 31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.    

 
   УП1 Бр. 07-44                       Претседател, 

10 декември 2010 година          Димитар Петров, с.р. 
              Скопје 

___________ 
3406. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8, а во 
врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07,106/08 
и119/2010) како и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, мену-
вање и одземање на лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи 
по барањето на Трговското друштво за трговија на големо 
и мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО 
МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на  10.12.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА  
1. На Трговското друштво за трговија на големо и 

мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО 
МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. 
Прилепска бб. Битола, му се издава лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија.  

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
фотоволтаичен систем, лоциран на КП бр. 575/2, КО 
Егри, м.в. „Брегови“ во с. Егри, Општина Битола. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во поглед на вршењето на енергетската дејност произ-
водство на електрична енергија  ќе бидат утврдени во 
прилог кон одлуката за утврдување на содржината на 
лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ по доставувањето до Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија на Одобрението за употреба на објектот и по-
требните документи  од Табела 24, точка III, од Прилог 
1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за 
издавање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на Р.М“, бр. 
31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.    

 
   УП1 Бр. 07-47                      Претседател, 

10 декември 2010 година          Димитар Петров, с.р. 
              Скопје 

___________ 
3407. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/2006, 36/2007 106/2008 и 119/2010) и член 27 став 1 
од Правилникот за условите, начинот и постапката за 
издавање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 31/2009), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за трговија со електрична енергија АЛ-
ПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, за издавање 
на  лиценца за вршење на енергетска дејност транзит 
на електрична енергија, на седницата одржана на 
10.12.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, со седи-
ште на ул. Алберт Ајнштајн бр. 4/1, Скопје, му сe изда-
ва лиценца за вршење на енергетската дејност транзит 
на електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност транзит на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност транзит на електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.  

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

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

 
   УП1 Бр. 07-49                     Претседател, 

10 декември 2010 година          Димитар Петров, с.р. 
              Скопје 

 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРAНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија АЛ-

ПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште 
на ул. Алберт Ајнштајн бр. 4/1, Скопје, Република Ма-
кедонија    

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Транзит на електрична енергија  
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3. Датум на издавање на лиценцата:  
10.12.2010 година   
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години  
5. Датум до кога важи лиценцата:  
10.12.2020 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 62.09.1/10  
7. Број на деловниот субјект - 6085393           
8. Единствен даночен број - 4030006583904  
9. Вид и обем на енергетската  дејност 
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење 

на енергетската дејност транзит на електрична енергија 
преку преносниот систем на Република Македонија. 

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа 
лиценца, се смета пренесување на  електрична енергија 
преку преносниот систем за електрична енергија на Ре-
публика Македонија во рамките на деклариран прено-
сен капацитет на преносниот систем поврзан со сосед-
ните држави, од кои се превзема / испорачува еле-
ктрична енергија, за да се реализира одредена трансак-
ција за која се обврзал носителот на лиценцата да ја 
превземе / испорача на лица надвор од земјата.    

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста 

Енергетската дејност транзит на електрична енерги-
ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори со преносниот систем опера-
тор за закуп на прекугранични преносни капацитети од 
декларираните капацитети на интерконекциските еле-
ктрични граници на преносниот систем за електрична 
енергија на Република Македонија, за пренесување на 
електричната енергија која се обврзал да ја превземе / 
испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и правила-
та за пазар на електрична енергија.  

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку територи-
јата на Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со правилата за пазар на електрична енергија, 
мрежните правила за пренос на електрична енергија, за 
количините на електрична енергија и моќност кои се 
обврзал да ги транзитира преку преносниот систем на 
земјата; 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија и правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја транзитира, согласно со 
пропишаните норми за квалитет и склучените договори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија согласно правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со транзитот на електрична енергија низ терито-
ријата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи и 
општи акти на Република Македонија, а особено оние кои 
се однесуваат на вршење на дејноста транзит на електрич-
на енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на по-
трошувачите, заштита на животната средина, животот и 
здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски 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 претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите 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 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија, како и подато-
ци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги, во текот на извештајната го-
дина, за секој месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

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

- информации за транзитираните набавените и ис-
порачаните количини на електрична енергија според 
купопродажните договори, согласно Табела 1 која е со-
ставен дел на оваа лиценца;  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста;  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата   
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување, продолжува-
ње и одземање нa лиценци за вршење на енергетски 
дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот, постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 
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3408. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07,  106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
31/09), постапувајќи по барањето на  Друштвото за ди-
стрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА 
НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје за издавање на  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција 
на топлинска енергија, на седницата одржана на 
10.12.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - 
Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска 
дејност дистрибуција на топлинска енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за 
вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлин-
ска енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност дистрибуција на топлинска 
енергија “ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

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

   УП1 Бр. 07-58                     Претседател, 
10 декември 2010 година          Димитар Петров, с.р. 
              Скопје 

 Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за дистрибуција на топлинска енергија 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје, ул. 
„Лондонска„ бб. 1000 Скопје, Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата 
Дистрибуција на топлинска енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
10 Декември 2010 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
15 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
10  Декември 2025 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца  
ТЕ – 10.02.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 6485022 
 
8. Единствен даночен број - 4057009501858 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 
топлинска енергија како дејност од јавен интерес, како 
и  правата и обврските на носителот на лиценцата. 

Енергетската дејност дистрибуција на топлинска 
енергија, во смисла на оваа лиценца е превземање, рас-
пределба и испорака на топлинска енергија до корис-
ниците приклучени на дистрибутивната мрежа. 

10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата ДИСТРИБУЦИ-
ЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје, енергетската деј-
ност дистрибуција  на топлинска енергија ја врши на 
подрачјето на градот Скопје односно на делови од по-
драчјата на општините: Аеродром, Гази Баба, Ѓорче 
Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.  

 
11. Објекти преку кои  ќе се врши дистрибуција 

на топлинска енергија 
Носителот на лиценцата врши дистрибуција на топ-

линска енергија преку дистрибутивната мрежа која се 
протега од точката на прием на произведената топлин-
ска енергија од топланите па преку магистрални, секун-
дарни, приклучни водови и топлински станици, до мер-
ното место, односно до точката на испорака на крајните 
корисници на топлинската енергија приклучени на си-
стемот за дистрибуција на топлинската енергија. 

Техничките карактеристики на основните средства 
за дистрибуција на топлинска енергија се дадени во 
Прилог 1, кој е составен дел на оваа лиценца.  

 
12. Обезбедување на пристап, приклучување и 

користење на дистрибутивната мрежа 
Носителот на лиценцата е должен, во согласност со 

начелата на објективност, недискриминаторност и 
транспарентност, да обезбеди пристап, приклучување и 
користење на дистрибутивната мрежа за трети лица во 
согласност со закон, друг пропис и општ акт.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во согласност со 
закон; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно дистрибуирање на топлинска енергија преку 
дистрибутивната мрежа од точките на прием до точки-
те на испорака, преку одржување на соодветно ниво на 
доверливост и расположливост на сите објекти во ди-
стрибутивната мрежа; 

- да се придржува кон законите, прописите, стан-
дардите, препораките и други општи акти, при изград-
ба, реконструкција, редовни годишни ремонти на обје-
ктите кои се составен дел на дистрибутивната мрежа за 
топлинска енергија; 

- издава Решение за приклучување на дистрибутив-
ната мрежа на корисниците и да овозможи приклучува-
ње согласно издадената согласност; 

- врши оперативно управување и следење на тех-
ничката и функционалната подготвеност на дистрибу-
тивната мрежа за топлинска енергија; и 

- да им ги обезбеди на носителите на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност производство на топлинска 
енергија и снабдување со топлинска енергија сите по-
требни информации за извршување на нивните обвр-
ски од лиценците.   

14. Планирање, одржување и развој на дистрибу-
тивната мрежа  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на ди-
стрибутивната мрежа, носителот на лиценцата е дол-
жен истата да ја одржува, обновува и развива на начин 
кој што ќе овозможи сигурно, безбедно и ефикасно ко-
ристење на дистрибутивната мрежа.  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе План за развој на дистрибутивната мрежа за 
период од пет години како и годишна програма за реа-
лизација на планот. 

Планот за развој на дистрибутивната мрежа особе-
но треба да содржи: 

- опис на постојната состојба на дистрибутивната 
мрежа; 
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- идни процени за капацитетот и функционалноста на ди-
стрибутивната мрежа; 

- локации каде се планира да се обновува и/или развива 
дистрибутивната мрежа; и 

- финансиски извори за реализација на планот.  
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена сметко-

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

- во согласност со сметководствените стандарди со кои 
се уредува сметководственото работење на претпријатието 
да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат инфор-
мации за средствата, обврските, капиталот, приходите и рас-
ходите со резултатите од работењето, како и паричните теко-
ви на претпријатието во врска со дејноста дистрибуција на 
топлинска енергија и  

- да изготвува консолидирани финансиски извештаи. 
 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со за-

кон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните 
податоци и информации кои при вршењето на енергетската 
дејност дистрибуција на топлинска енергија кои ги добива од 
корисниците на дистрибутивната мрежа. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за 

финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната ко-

мисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната годи-
на да достави годишен извештај за делокругот на своето ра-
ботење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и де-
ловното работење во претходната година. Годишниот изве-
штај со сите прилози задолжително се доставува и во елек-
тронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на  дистрибуција на топлинска енергија во те-

кот на претходната година (вкупна количина на дистрибуи-
рана топлинска енергија); 

2. финансиски извештај за секоја од енергетските дејно-
сти за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска 
дејност, составен од:  

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

со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. преземени мерки во текот на претходната година за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни влија-

нија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вр-
шење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените заради си-

гурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност, 
- заштита на животната средина, животот и здравјето на 

луѓето, 
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење, 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и 

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

стојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена 
и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализација на 
Планот за развој и проширување на дистрибутивната мрежа, 
во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претходната 
година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на 
пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност ди-
стрибуција на топлинска енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна 
на надлежни инспекциски и други државни органи, со при-
ложени фотокопии на записниците, извештаите и решенија-
та од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализи-
рање на бизнис планот во претходната година; 

9. реализација на обврската за информирање на потро-
шувачите и преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, ин-

формации и податоци во врска со вршењето на енергет-
ската дејност 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната ко-
мисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квар-
тални извештаи за количина на дистрибуирана топлинска 
енергија, вкупно и по видови на потрошувачи, за бројот и 
времетраењето на планираните и непланираните прекини во 
испораката; 

- известување за сите околности, настани и промени кои 
што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето 
на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија; 

- договори во врска со вршење на енергетската дејност 
дистрибуција на топлинска енергија кои што ги склучил со 
други носители на лиценци за вршење на енергетска дејност 
и договори за приклучок со корисници на дистрибутивната 
мрежа.  

 
19. Заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци  

од денот на влегувањето во сила на оваа лиценца да донесе 
План за заштита на објектите и уредите за дистрибуција на 
топлинска енергија и истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
20. Обврска за овозможување на пристап до објекти-

те и инсталациите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден 
увид во целокупната документација, како и пристап во обје-
ктите, деловните простории, простори, инсталациите, како и 
на средствата и опремата потребни за вршење на енергетска-
та дејност, во согласност со Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности.  

21. Квалитет на дистрибуција на топлинска енергија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан 

квалитет во вршење на услугата дистрибуција на топлинска 
енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со 
топлинска енергија и другите прописи, како и да врши по-
стојан мониторинг на квалитетот на дистрибуцијата на топ-
линска енергија. 

 
22. Цена за вршење на енергетската дејност дистри-

буција на топлинска енергија 
Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на 

енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, да 
ја формира во согласност со  Правилникот за начин и услови 
за регулирање на цени на топлинска енергија за греење.  

Носителот на лиценцата е должен цените за вршење на 
енергетската дејност дистрибуција на топлинската енергија, 
да ги објавува на својата веб страна. 

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

врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот 
за условите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските 

од страна на носителот на лиценцата 
Доколку Носителот на лиценцата не ги исполнува обвр-

ските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за 
енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње нa лиценци за вршење на енергетски дејности.  
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3409. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  141 став 1 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006, 36/2007, 106/2008 и 119/2010), како и 
член 13 од Правилникот за начин и постапка за утврду-
вање и одобрување на користењето на повластени та-
рифи за купопродажба на електрична енергија произве-
дена во мали хидроелектрани („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 16/2007), а постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ 
ДОО Скопје, за одобрување на користење на повласте-
ни тарифи за купопродажба на електрична енергија 
произведена од мала хидроелектрана, на седницата 
одржана на ден 10.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛА-
СТЕНИ ТАРИФИ ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО МАЛА 

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО 
Скопје, како носител на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија, изда-
дена од Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија со Одлука бр. 02-763/1 од 
19.03.2009 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 39/2009), Одлука бр. 02-2379/1 од 
26.10.2009 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 130/2009), Одлука УП1 бр. 07-22 од 
19.07.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 98/2010) и Одлука УП1 бр. 07-48 од 
01.11.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 144/2010), и како повластен производи-
тел на електрична енергија со единствен регистарски 
број ПП-ХЕ-09-6373712-ОЕМКХЦ210720100006-/10 
издаден од Агенцијата за енергетика на Република Ма-
кедонија, му се одобрува користење на повластени та-
рифи за купопродажба на електрична енергија произве-
дена во мала хидроелектрана „МХЕ Охрид 1“. 

 
2. Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на друштвото: ул. Мајаковски 3/М2, 

Скопје; 
- Назив на МХЕ: „МХЕ Охрид 1“;  
- Локација на МХЕ: КП бр. 384/8, 10 и 11 КО Рам-

не, Општина Охрид; 
- Инсталирана моќност на МХЕ: 117 kW. 
 
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, соглас-

но Одлуката за утврдување на повластени тарифи за 
купопродажба на електрична енергија произведена и 
испорачана од мали хидроелектрани кои се стекнале со 
својство на повластен производител, бр. 02-231/1од 
09.02.2007 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 16/2007), му се одобрува користење на 
следните повластени тарифи:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. За повластените тарифи утврдени во точка 3 од оваа 
Одлука изразени во евро центи за испорачан киловат час 
електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе се врши по 
средниот курс на Народна Банка на Република Македонија 
на денот на изготвувањето на фактурата. Во повластените 
тарифи утврдени во точка 3 од оваа Одлука не е содржан 
данокот на додадена вредност.  

5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно 
за период од 20 години да ги користи повластените та-
рифи, утврдени во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи 
од денот на влегување во сила на оваа Одлука. 

6. Жалбата изјавена против оваа Oдлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
   УП1 Бр. 08-62                 Претседател, 

10 декември 2010 година          Димитар Петров, с.р. 
              Скопје 

___________ 
 

ДИРЕКЦИЈА  
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

3410. 
Законот за заштита од јонизирачко зрачење и ради-

јациона сигурност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекци-
јата за радијациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН НА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА РАДИО-
АКТИВЕН И НУКЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на транс-
портирање на радиоактивен и нуклеарен материјал. 

  
Член 2 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Транспорт на радиоактивен и нуклеарен матери-
јал“ е превоз на радиоактивен и нуклеарен материјал; 

2. „A1“ е вредност на активноста на специјална 
форма радиоактивен материјал и се користи за опреде-
лување на границите на активност; 

3. „A2“ е вредност на активноста на радиоактивен 
материјал, различен од специјална форма радиоактивен 
материјал и се користи за определување на границите 
на активност; 

4. „Амбалажа“ е систем од една или повеќе кутии и 
други компоненти или материјали неопходни за кутии-
те да ја задржат радиоактивната содржина и да обезбе-
дат други сигурносни функции;  

5. „Пакување“ е крајниот производ од постапката 
на пакување кој се состои од амбалажата и нејзината 
содржина подготвени за транспорт; 

6. „Препакување“ e затворена паковка која содржи 
едно или повеќе пакувања и претставува целина која 
служи за поедноставно ракување и товарење при 
транспортот; 

7. „Товарен контејнер“ е дел од опремата за транс-
порт кој е наменет да го олесни транспортот на пакува-
ни или непакувани стоки, при еден или повеќе видови 
на транспорт без претоварање и кој е постојано затво-
рен, крут и доволно цврст за повторна употреба и при-
дружен со уреди кои го олеснуваат ракувањето со него 
особено во трансферот помеѓу транспортни средства и 
од еден до друг вид на транспорт. Мал товарен контеј-
нер е контејнер којшто има надворешни димензии по-
мали или еднакви на 1,5 m, или внатрешен волумен по-
мал или еднаков на 3 m3. Секој друг товарен контејнер 
се смета за голем товарен контејнер; 
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8. „Контејнер со средна товарност“ е подвижна ам-
балажа со капацитет помал или еднаков на 3 m3 дизај-
нирана за механичко ракување и отпорна на физички 
влијанија како резултат на ракувањето и транспортот и 
е дизајниранa во согласност со препораките за градба 
опишани во препораките на Обединетите Нации за 
транспорт на опасни материи;   

9. „Пратка“ е пакување или пакувања, или товар на 
радиоактивен материјал наменети за транспорт; 

10. Нефиксирана контаминација“ е контаминација 
којашто може да биде отстранета од површината при 
редовни услови на транспорт; 

11. „Фиксирана контаминација“ е контаминација 
различна од нефиксирана контаминација; 

12. „Дизајн“ е опис на специјална форма радиоакти-
вен материјал, ниско распрскувачки радиоактивен ма-
теријал, пакување или амбалажа којшто овозможува 
негова целосна идентификација (пр. спецификации, ин-
женерски цртежи, извештаи и сл.); 

13. „Фисионен материјал“ е материјал кој содржи 
фисиони нуклиди (ураниум-233, ураниум-235, плуто-
ниум-239, плутониум-241) со исклучок на природен 
или осиромашен неозрачен ураниум и природен или 
осиромашен ураниум озрачен само во термичките реа-
ктори; 

14. „Ниско распрскувачки радиоактивен материјал“ 
е цврст радиоактивен материјал или цврст радиоакти-
вен материјал во затворена капсула којшто има ограни-
чена распрсливост и не е во прашкаста форма; 

15. „Материјал со ниска специфична активност или 
LSA материјал“ е радиоактивен материјал кој по своја-
та природа има ограничена специфична активност или 
радиоактивен материјал за кој се применуваат граници-
те за проценетата средна специфична активност без 
притоа да се земаат предвид надворешните заштитни 
материјали на овој материјал кој се дели на следните 
групи: 

1. LSA-I материјал и тоа: 
- ураниумови и ториумови руди и концентрати од 

истите, како и други руди кои содржат природни ради-
онуклиди за кои постои намера да бидат преработени 
за користење на радионуклидите; 

- природен ураниум, осиромашен ураниум, приро-
ден ториум или нивни компоненти или смеси, кои не 
се озрачени и се во цврста или течна форма; 

- радиоактивен материјал за којшто A2 вредноста е 
неограничена, со исклучок на фисионен материјал кој 
не е изземен или 

- друг радиоактивен материјал во кој активноста е 
целосно распределена и проценетата средна специфич-
на активност не надминува 30 пати од вредностите за 
концентрација на активност утврден во Прилог бр. 1 
кој е составен дел на овој правилник со исклучок на 
фисионен материјал кој не е изземен. 

2. LSA-II материјал и тоа: 
- вода со концентрација на трициум до 0,8 TBq/l 

или 
- друг материјал во кој активноста е целосно рас-

пределена и проценетата средна специфична активност 
не надминува   за цврсти тела и гасови и   за течности. 

3. LSA-III материјал и тоа: 
Цврсти тела (пр. цврст отпад, материјали подлежни 

на активација) со исклучок на прашкасти материјали во 
кои: 

- радиоактивниот материјал е целосно распределен 
во цврстото тело или група од цврсти тела или е рамно-
мерно распределен во цврстиот компактно сврзан ма-
теријал (пр. бетон, битумен, керамика и сл.); 

- радиоактивниот материјал е релативно нераствор-
лив или е внатрешно содржан во релативно нераствор-
лива матрица, така што дури и при губење на амбала-
жата загубата со течење пресметана за едно пакување 
кога е во вода за 7 дена не надминува и 

- проценетата средна специфична активност на цвр-
стото тело, со исклучок на заштитниот материјал, не 
надминува; 

16. „Ниско токсични алфа емитери“ се природен 
ураниум, осиромашен ураниум, природен ториум, ура-
ниум-235 или ураниум-238, ториум-232, ториум-228 и 
ториум-230 кога се содржат во руди или физички и хе-
миски концентрати или алфа емитери со период на по-
лураспаѓање помал од 10 дена; 

17. „Радиоактивна содржина“ е радиоактивен мате-
ријал заедно со секое контаминирано цврсто тело или 
цврсто тело подложно на процес на активација, течно-
сти и гасови во амбалажата; 

18. „Специјална форма радиоактивен материјал“ е 
нераспрскувачки цврст радиоактивен материјал или ра-
диоактивен материјал затворен во капсула; 

19. „Површински контаминиран објект  или SCO“ е 
објект во цврста форма којшто не е радиоактивен сам 
по себе, но чија површина е контаминирана со  радиоа-
ктивен материјал кој се дели на следните групи:  

1. SCO-I: Објект во цврста форма на кој: 
- нефиксираната контаминација на пристапната по-

вршина усреднета по 300 cm2 (или по плоштината на 
површината, доколку е помала од 300 cm2) не надми-
нува вредност од 4 Bq/cm2 за бета и гама емитери и ни-
ско токсични алфа емитери или 0,4 Bq/cm2 за сите дру-
ги алфа емитери;  

- фиксираната контаминација на пристапната повр-
шина усреднета по 300 cm2 (или плоштината на повр-
шината, доколку е помала од 300 cm2) не надминува 
вредност од за бета и гама емитери и ниско токсични 
алфа емитери или за сите други алфа емитери и 

- нефиксираната контаминација заедно со фиксира-
ната контаминација на непристапната површина усред-
нета по 300 cm2 (или плоштината на површината, до-
колку е помала од 300 cm2) не надминува вредност од   
за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери 
или   за сите други алфа емитери. 

2. SCO-II: објект во цврста форма на кој фиксирана-
та или нефиксираната контаминација на површината не 
ги надминува границите определени за SCO-I и на кој: 

- нефиксираната контаминација на пристапната по-
вршина усреднета по 300 cm2 (или плоштината на по-
вршината, доколку е помала од 300 cm2) не надминува 
вредност од 400 Bq/cm2 за бета и гама емитери и ниско 
токсични алфа емитери или 40 Bq/cm2 за сите други 
алфа емитери;  

- фиксираната контаминација на пристапната повр-
шина усреднета по 300 cm2 (или плоштината на повр-
шината, доколку е помала од 300 cm2) не надминува 
вредност од за бета и гама емитери и ниско токсични 
алфа емитери или за сите други алфа емитери и 

- нефиксираната контаминација заедно со фиксира-
ната контаминација на непристапната површина усред-
нета по 300 cm2 (или плоштината на површината, до-
колку е помала од 300 cm2) не надминува вредност од   
за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери 
или   за сите други алфа емитери; 

20. „Транспортен индекс (TI) на пакувањето, препакува-
њето или товарниот контејнер или на непакуван LSA-I мате-
ријал или SCO-I“ е број што се користи за обезбедување кон-
трола на изложеноста на јонизирачко зрачење; 

21. „Критичен индекс на сигурност на пакување, 
препакување или товарен контејнер кои содржат фиси-
онен материјал или Критичен индекс на сигурност 
(CSI)“  е број што се користи да обезбеди контрола над 
акумулацијата на пакувања, препакувања или товарни 
контејнери кои содржат фисионен материјал; 

22. „Неозрачен ураниум“ е ураниум којшто содржи 
помалку од   на плутониум на грам од ураниум-235, по-
малку од на фисиони производи на грам од ураниум-
235 и помалку од   на ураниум-236 на грам од ураниум-
235; 
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23. „Природен ураниум“ е ураниум којшто може 
хемиски да се издвои и којшто содржи природна заста-
пеност на изотопите на ураниумот (приближно 99,28% 
ураниум-238 и 0,72% ураниум-235  масен удел); 

24. „Осиромашен ураниум“ е ураниум којшто содр-
жи понизок масен удел на ураниум-235 од природниот 
ураниум и 

25. „Збогатен ураниум“ е ураниум којшто содржи 
поголем масен удел на ураниум-235 од 0,72%. 

 
Член 3 

Одредбите од овој правилник се применуваат за 
транспорт на радиоактивен материјал кога вкупната 
активност ги надминува границите на активност на 
специјална форма радиоактивен материјал и на радиоа-
ктивен материјал различен од специјална форма радио-
активен материјал дадени во Прилог бр. 1 на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

Одредбите од овој правилник не се применуваат за 
транспорт на: 

- радиоактивен материјал којшто е составен дел на 
транспортните средства; 

- радиоактивен материјал пренесуван во рамките на 
правно лице кое врши дејност со извори на јонизирач-
ко зрачење при што не се  користат јавни патишта или 
железници; 

- радиоактивен материјал имплантиран или инкор-
пориран во човек или живо животно за дијагностика 
или терапија; 

- радиоактивен материјал во предметите за општа 
употреба; 

- природен материјал и руди што содржат радио-
нуклиди од природно потекло и се во нивната природ-
на состојба или се преработени за цели различни од ек-
стракција на радионуклидите и коишто нема да се пре-
работуваат за користење на овие радионуклиди, обез-
бедувајќи дека активноста на материјалот не надмину-
ва 10 пати поголеми вредности од оние дадени во При-
лог бр. 1 на овој правилник и 

- нерадиоактивни цврсти објекти со радиоактивни 
супстанции присутни на било која површина во коли-
чини коишто не надминуваат 0,4 Bq/cm2 за бета и гама 
емитери и ниско токсични алфа емитери или 0,04 
Bq/cm2 за сите други алфа емитери. 

 
Член 5 

При транспорт на радиоактивен и нуклеарен мате-
ријал истиот треба да биде поставен на максимално 
можно растојание од лицата кои учествуваат во транс-
портот во зависност од видот на возилото наменето за 
транспорт и земајќи го предвид принципот на оптими-
зација на изложеност на јонизирачко зрачење. 

 
Член 6 

За транспорт на радиоактивен материјал се кори-
стат следните пакувања: 

- Изземено пакување; 
- Индустриско пакување Тип 1 (Тип IP-1); 
- Индустриско пакување Тип 2 (Тип IP-2); 
- Индустриско пакување Тип 3 (Тип IP-3); 
- Тип А пакување; 
- Тип B(U) пакување; 
- Тип B(М) пакување и 
- Тип C пакување. 
На пакувањата од став 1 на овој член се доделуваат 

UN броеви во зависност од нивото на активност на ра-
дионуклидите содржани во пакувањата, фисионите или 
нефисионите карактеристики на радионуклидите, ти-
пот на пакувањето, природата или формата на содржи-
ната на пакувањето и сл. 

UN броевите од став 2 на овој член се дадени во 
Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 7 
При транспортот пакувањето не треба да содржи 

други делови освен оние што се неопходни за користе-
ње на радиоактивниот материјал што се транспортира, 
при што заемното дејството на тие делови и пакување-
то не треба да ја намали неговата сигурност. 

 
Член 8 

Амбалажи, вклучувајќи контејнери со средна товар-
ност и цистерни кои што се користат за транспорт на 
радиоактивен материјал не треба да се користат за 
складирање или транспорт на други стоки додека не се 
изврши деконтаминација под нивото од 0,4 Bq/cm2 за 
бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери и 
0,04 Bq/cm2 за сите други алфа емитери.  

Член 9 
Пратките со радиоактивна содржина треба да бидат 

одделени од другите опасни материи за време на транс-
портот. 

Член 10 
Нефиксираната контаминација на надворешната по-

вршина на секоe пакување треба да биде на најниско 
можно ниво и при нормални услови на транспорт да не 
ги надминува следните граници: 

- 4 Bq/cm2 за бета и гама емитери и ниско токсични 
алфа емитери и 

- 0,4 Bq/cm2 за сите други алфа емитери. 
Границите од став 1 од овој член се однесуваат за 

концентрација на активност усреднета по секоја пло-
штина од 300 cm2 на секој дел од површината на паку-
вањето. 

 
Член 11 

Нивото на нефиксирана контаминација на надво-
решната и внатрешната површина на препакувањата, 
товарните контејнери, цистерните, контејнери со сред-
на товарност и транспортните средства не треба да ги 
надминува границите утврдени во член 10 од овој пра-
вилник. 

 
Член 12 

Доколку пакувањето е оштетено и/или пропушта 
или доколку се претпоставува дека пакувањето е оште-
тено и/или пропушта , пристапот до истото треба да 
биде ограничен и што е можно побрзо да се процени 
степенот на контаминација и нивото на зрачење кои се 
резултат на оштетувањето и/или пропуштањето на па-
кувањето. 

При проценката од став 1 на овој член треба да се 
земат предвид пакувањето, транспортното средство, 
прилагодените места за товарење и истоварување и, до-
колку е неопходно, сите други материјали коишто се 
транспортирани во транспортното средство.  

Член 13 
Оштетените пакувања од кои што тече радиоактив-

ната содржина над границите пропишани за нормални 
услови на транспорт, може да се отстранат на локации 
кои се под надзор, но не треба да се продолжи со 
транспортот се додека истите не се санираат и деконта-
минираат. 

 
Член 14 

Транспортното средство и опремата коишто се ко-
ристат при транспортот на радиоактивен материјал 
треба редовно да се проверуваат заради утврдување на 
нивото на контаминација во зависност од веројатноста 
од контаминација и обемот во кој се врши транспортот 
на радиоактивниот материјал. 
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Член 15 
Секое транспортно средство, опрема или дел од нив 

коишто се контаминирани над границите дадени во 
член 10 од овој правилник или чија брзина на доза ко-
јашто е резултат на фиксираната контаминација на по-
вршината е поголема од 5 µSv/h треба да се деконтами-
нираат и не треба да се користат се додека нефиксира-
ната деконтаминација ги надминува границите дадени 
во член 10 од овој правилник и брзината на доза која-
што е резултат на фиксираната контаминација по де-
контаминацијата е помала од 5 µSv/h на површината. 

 
Член 16 

Брзината на доза на било која точка на надворешна-
та површина на одредено изземено пакување не треба 
да надмине вредност од 5 µSv/h. 

  
Член 17 

Во единечен тип на пакување IP-1, IP-2, IP-3, или 
објект или збир од објекти, количеството на LSA мате-
ријал или SCO треба да биде ограничено така што над-
ворешната брзина на доза на растојание 3 m од неза-
штитениот материјал или објект или збир на објекти да 
не надминува вредност од 10 mSv/h. 

 
Член 18 

За секое пакување, препакување или товарен кон-
тејнер или на непакуван LSA-I материјал или SCO-I се 
пресметува транспортен индекс (TI) на пакувањето, 
препакувањето или товарниот контејнер или на непа-
куван LSA-I материјал или SCO-I. 

Начинот на пресметување на транспортниот индекс 
(TI) од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 3 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 19 

Транспортниот индекс на секое пакување или пре-
пакување не треба да надмине вредност 10. 

 
Член 20 

Максималната брзина на доза во секоја точка на 
надворешната површина на пакувањето или препакува-
њето наменети за транспорт односно складирање не 
треба да надмине  2 mSv/h. 

 
Член 21 

Пакувањата и препакувањата се одредуваат во кате-
гории I-WHITE (I-бело), II-YELLOW (II-жолто) или III-
YELLOW (III-жолто). 

Критериумите за одредување на категориите од 
став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 22 

Секое пакување треба да биде јасно и трајно марки-
рано на надворешноста на амбалажата со идентифика-
ција на испраќачот или примачот или и на испраќачот 
и на примачот. 

 
Член 23 

Секое пакување и препакување треба да биде јасно 
и трајно маркирано на надворешната површина со UN 
ознака, при што препакувањето треба да биде јасно и 
трајно маркирано со зборот „ПРЕПАКУВАЊЕ“. 

 
Член 24 

На надворешноста на амбалажата на секое пакува-
ње со вкупна маса поголема од 50 kg се наведува и 
вкупната маса на пакувањето. 

Член 25 
Секое пакување кое одговара на IP-1, IP-2 или IP-3 

дизајн треба да биде јасно и трајно маркирано на над-
ворешноста на амбалажата со “Tип IP-1”, “Tип IP-2” 
или “Tип IP-3” соодветно. 

Секое пакување кое одговара на Тип A пакување 
треба да биде јасно и трајно маркирано на надворешно-
ста на амбалажата  со “Tип A”. 

Секое пакување од IP-2, IP-3 или Тип A пакување 
треба да биде јасно и трајно маркирано на надворешно-
ста на амбалажата со меѓународен регистрациски код 
на превозното средство (VRI код). 

Секое пакување кое одговара на даден дизајн на 
Тип B(U), Тип B(M) или Тип C пакување треба да биде 
јасно и трајно маркирано на надворешноста на амбала-
жата со „Тип B(U)“, „Тип B(M)“ или „Тип C“ соодвет-
но, како и со симболот за маркирање даден во Прилог 
бр. 5 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 26 

Секое пакување, препакување и товарен контејнер 
треба да биде обележан со етикети дадени во Прилог 
бр. 6 кој е составен дел на овој правилник.  

Сите етикети кои не се однесуваат на содржината 
на пакувањето, препакувањето и товарниот контејнер 
треба да се отстранат или покријат. 

Етикетите од став 1 на овој член се поставуваат на 
две спротивни страни од надворешноста на пакувањето 
или препакувањето или на надворешноста на сите че-
тири страни на товарниот контејнер или цистерна и да 
ги содржат следните информации, каде е соодветно: 
радионуклиди, LSA материјал, SCO, максимална 
активност, маса на фисионен материјал, транспортен 
индекс и  индекс на критичната сигурност. 

 
Член 27 

Големите товарни контејнери во кои се транспорти-
раат пакувања различни од изземени пакувања и ци-
стерни на сите четири странични површини на контеј-
нерот или цистерната треба да бидат означени со зна-
кот за означување поставен во вертикална положба и 
даден во Прилог бр. 7 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Сите знаци за означување кои што не се однесуваат 
на содржината треба да се отстранат. 

Наместо едновремено користење на етикети и зна-
кот за означување може да се користат етикетите од 
член 26 на овој правилник, но со димензии од најмалку 
утврдените димензии од знакот од став 1 на овој член. 
 

Член 28 
Кога пратката во товарниот контејнер или цистерна 

е непакуван LSA-I или SCO-I или кога пратката е паку-
ван радиоактивен материјал со единствен UN број, со-
одветниот UN број за пратката се прикажува со црни 
знаци не помали од 65 mm во висина во долната поло-
вина на знакот од член 27 на овој правилник на бела 
позадина или на знак за одделно прикажување на UN 
број даден во Прилог бр. 8 кој е составен дел на овој 
правилник и истиот се поставува до главниот знак од 
член 27 на овој правилник на сите четири страни на то-
варниот контејнер или цистерна. 

 
Член 29 

Транспортот на:  
- тип C пакувања кои што содржат радиоактивен 

материјал со активност поголема од   или   во завис-
ност од пратката или 1000 TBq, земајќи ја пониската 
вредност; 
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- тип B(U) пакувања кои содржат радиоактивен ма-
теријал со активност поголема од   или   во зависност 
од пратката или 1000 TBq, земајќи ја пониската вред-
ност и 

- тип B(M) пакувања, 
се пријавува пред отпочнувањето на транспортот. 
 

Член 30 
Пакувања, препакувања и товарни контејнери кои 

содржат радиоактивни материјали и непакувани радио-
активни материјали за време на транспортот и за време 
на складирањето при транзит треба да се одделат од: 

- работниците во работната зона каде престојуваат 
на растојанија пресметани со користење на дозно огра-
ничување од 5 mSv годишно; 

- поединци од критична група на население во зони 
пристапни за населението на растојанија пресметани со 
користење на границата на доза од  1 mSv годишно; 

- неразвиен фотографски филм на растојание прес-
метано користејќи го критериумот за радијационо из-
ложување за неразвиен фотографски филм за време на 
транспорт на радиоактивен материјал од 0,1 mSv по 
пратка за секој филм и 

- од други опасни материи согласно прописите за 
транспорт на опасни материи.  

Член 31 
За време на транспортот пратките треба да бидат 

безбедно сместени.  
Член 32 

Ако средниот површински топлински флукс не над-
минува 15 W/m2 и  товарот во непосредната околина 
не е во торби или ќеси тогаш пакувањето или препаку-
вањето може да се транспортира или складира заедно 
со останатиот товар.  

 
Член 33 

При товарењето на товарни контејнери и натрупува-
њето на пакувања, препакувања и товарни контејнери: 

1. збирот од транспортните индекси од вкупниот 
број на пакувања, препакувања и товарни контејнери 
во транспортното средство, освен за пратки со LSA-I 
материјал не треба да ги надмине границите за транс-
портен индекс за товарни контејнери и транспортни 
средства, дадени во Прилог бр. 9 кој е составен дел на 
овој правилник и 

2. радијационото ниво при нормални услови на 
транспорт не треба да надмине 2 mSv/h на било која 
точка на надворешната површина на транспортното 
средство и 0,1 mSv/h  на растојание од 2 m од надво-
решната површина на транспортното средство. 

 
Член 34 

На возилата за транспорт на пакувања, препакувања 
или товарни контејнери треба да биде поставена етике-
тата од Прилог бр. 6 на овој правилник на секоја од: 

- двете надворешни страни во случај на возило за 
железнички транспорт и 

- двете надворешни страни и задната страна во слу-
чај на возило за патен сообраќај. 

За транспортното средство кое нема надворешни 
страни етикетите треба да се прикачат директно на то-
варот, обезбедувајќи видливост на истите.  

За големи цистерни или товарни контејнери доволни 
се етикетите на цистерните или товарните контејнери. 

За возилата со недоволен простор за фиксирање на 
поголеми етикети, димензиите на етикетите може да се 
намалат до 100 mm согласно димензиите дадени во 
Прилог бр. 6 на овој правилник. 
 

Член 35 
При транспорт на  пакувања, препакувања или то-

варни контејнери од категорија II-YELLOW или III-
YELLOW во возилото треба да се присутни само воза-
чот и совозачот.  

Член 36 
Изземено пакување за кое активноста на радиоа-

ктивната содржина не надминува една десетина од гра-
ниците дадени во Прилог бр. 10 кој е составен дел на 
овој правилник може да се транспортира и преку по-
штенска мрежа. 

За меѓународно транспортирање преку поштенска 
мрежа пратката треба да: 

- биде доставена од овластени испраќачи; 
- биде испорачана по најбрза рута (авион); 
- биде јасно и трајно маркирана на надворешноста 

со зборовите „РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ – КО-
ЛИЧИНИ ДОЗВОЛЕНИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ ПО ПОШ-
ТА“; 

- го содржи името и адресата на испраќачот на над-
ворешната површина и 

- го содржи името и адресата на испраќачот и содр-
жината на пратката на внатрешната амбалажа. 

 
Член 37 

Дизајнот на пакувањето наменето за транспорт тре-
ба да го исполнува следното: 

1. пакувањето треба да е со маса, волумен и облик 
за лесно и сигурно транспортирање и да е правилно 
обезбедено во или на транспортното средство за време 
на транспортот; 

2. било кои додатоци за кревање на пакувањето не 
треба да откажат при користењето;  

3. додатоците и сите други карактеристики на над-
ворешната површина на пакувањето кои би можеле да 
се користат за подигање да можат да ја издржат масата 
или да бидат отстранети или онеспособени за користе-
ње за време на транспортот; 

4. надворешниот слој на пакувањето да не собира и 
задржува вода; 

5. додатоците на пакувањето за време на транспор-
тот кои не се дел од пакувањето да не ја намалат него-
вата сигурност; 

6. пакувањето да ги издржи ефектите од било кое 
забрзување, вибрација или вибрационен резонанс кои 
може да се јават при нормални услови на транспорт; 

7. да се имаат предвид амбиенталните температури 
и притисоци кои што можат да се јават во нормални 
услови на транспорт и 

8. за радиоактивниот материјал кој има други опас-
ни својства да се имаат предвид тие својства. 

 
Член 38 

Дизајнот на амбалажата треба да го исполнува 
следното: 

1. надворешните страни на амбалажата да немаат 
испакнувања и да се лесни за спроведување на декон-
таминација; 

2. материјалите на амбалажата и секоја компонента 
или структура да бидат физички и хемиски меѓусебно 
компатибилни  и компатибилни со радиоактивната со-
држина, земајќи го предвид нивното однесување при 
озрачување  и 

3. сите вентили низ кои можат да излегуваат радио-
активните содржини да бидат заштитени од оштетува-
ње и неконтролирано отворање. 

  
Член 39 

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

 
 Бр. 01-1402/2                                 Директор, 

2 декември 2010 година                д-р Нузи Шахин, с.р. 
       Скопје 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 31 

 



Стр. 32 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 



13 декември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 160 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 160 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 декември 2010 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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 2010 година изнесува 9.200,00 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. 

 


