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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3287. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат  

У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА 
 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

одбрана, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 26 октомври 2011 година.  
      Бр. 07-4445/1                                Претседател 
26 октомври 2011 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА  
Член 1 

Во Законот за одбрана („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 
110/2008 и 51/11), во членот 62-ѓ став 2 зборовите: „ко-
мисијата за решавање во управна постапка од втор сте-
пен од областа на одбраната“ се заменуваат со зборови-
те: „Државната комисија за одлучување во управна по-
стапка и постапка од работен однос во втор степен“. 

 
Член 2 

Во членот 77 став 2 зборовите: „второстепената  коми-
сија  од членот 62-ѓ став 2 на овој закон“ се заменуваат со 
зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен“. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе започне да се применува со започнување 
на примената на Законот за основање на Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMN E LIGJIT PËR MBROJTJE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtje ("Gazeta Zyrtare e Republikes 

së Maqedonise" numer 42/2001, 5/2003, 58/2006, 
110/2008 dhe 51/11), në nenin 62-gj, paragrafi 2, fjalet: 
"Komisionin për Vendimmarrje në Procedure Administra-
tive në Shkalle të Dyte nga sfera e mbrojtjes" zevendeso-
hen me fjalet: "Komisionin Shteteror për Vendimmarrje në 
Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies 
së Punes në Shkalle të Dyte". 

 Стр. 
 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ 

 Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно Одлуката за 
спроведување 2011/367/ЗНБП на Со-
ветот од 23 јуни 2011 година за спро-
ведување на Одлуката 2011/273/ЗНБП 
за рестриктивни мерки против Сирија 1

 Огласен дел........................................... 1-52
  

Neni 2 
Në nenin 77 paragrafi 2 fjalet: "komisionin e shkalles së dyte 

nga neni 62-gj paragrafi 2 i ketij ligji" zevendesohen me fjalet: "Ko-
misionin Shteteror për Vendimmarrje në Procedure Administrative 
dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte". 
 

Neni 3 
Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në "Gaze-

ten Zyrtare të Republikes së Maqedonise", ndersa do të filloje të 
zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisi-
onit Shteteror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe 
Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte. 

__________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
3288. 
УКАЗ БР. 24 
28 октомври 2011 година  

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија 

 
СЕ ОДЛИКУВА   
Правен факултет „Јустинијан Први” 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”  
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за врвните резултати во долгогодишната образовна, 

научноистражувачка и апликативна дејност во областа 
на правните, политичките и студиите по новинарство, 
со што даде исклучителен придонес во напредокот на 
научната мисла и севкупниот развој и афирмација на 
Република Македонија. 

 
Бр. 10-1934                                    Претседател 

28 октомври 2011 година       на Република Македонија, 
     Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3289.                               
Врз основа на член 65 став 3 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија" број 
99/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.10.2011  година, донесе  

У Р Е Д Б A 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА 
СТАНОТ, КАКО И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА, ВИ-
СИНАТА НА НЕПРОФИТНАТА ЗАКУПНИНА, НА-
ЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА, ПРО-
СТОРНИТЕ НОРМИ, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА СТАНОТ, ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
НЕПРОФИТНИ СТАНОВИ, СТАНОВИ ЗА СЛУЖ-
БЕНИ ПОТРЕБИ, ЗА ПРИВРЕМЕН ЗАКУП И ЗА-
КУПОТ НА СТАНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА  

Член 1 
Во Уредбата за Методологија за утврдување на 

вредноста на станот, како и Методологијата за утврду-
вање на висината на закупнината, висината на непро-
фитната закупнина, начинот на плаќање на закупнина-
та, просторните норми, начинот на користење на ста-
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нот, постапката за доделување на непрофитни станови, 
станови за службени потреби, за привремен закуп и за-
купот на станови за определена намена („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 13/2010 и  
30/2010), во членот 13, по ставот 1 (еден) се додава нов 
став 2 (два), кој гласи: 

„(2) По исклучок висината на годишната закупнина 
на стан кој се доделува за реализација на проекти и 
програми на Владата, го определува Владата со посеб-
на одлука.“ 
 

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

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

 
Бр.51-6555/1                 Претседател на Владата 

25 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3290. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 56 став 1 од Законот за гранична 
контрола („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 171/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНА-
ТИВЕН  ЦЕНТАР ЗА  ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Национален координа-
тивен центар за гранично управување (во натамошниот 
текст: Национален координативен центар). 

 
Член 2 

Националниот координативен центар како коорди-
нативно тело на Владата на Република Македонија има 
за цел да врши ефикасна координација, олеснување на 
размената на податоци и информации и поголема инте-
грација во граничното управување. 

 
Член 3 

Националниот координативен центар е составен од 
координатор, заменик координатор, десет претставни-
ци од Министерството за внатрешни работи и по еден 
претставник и нивен заменик од Министерството за 
финансии - Царинска управа и од Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 4 

Во работата на Националниот координативен цен-
тар со по еден претставник и нивен заменик учествува-
ат и Министерството за надворешни работи, Мини-
стерството за одбрана, Министерството за здравство, 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање, Министерството за транспорт и врски и Ди-
рекцијата за радијациона сигурност. 

 
Член 5 

Националниот координативен центар е сместен во 
објектот на граничната полиција во Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Член 6 

Средствата за работа на Националниот координати-
вен центар ќе бидат обезбедени од Буџетот на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 7 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за формирање Национален 
координативен центар за гранично управување 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 
35/07). 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.51-4943/1                 Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3291. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 
и 35/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана, на 25.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ  НА  НЕДВИЖНА СТВАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член  1 
Со оваа одлука на Акционерско друштво за изградба и 

стопанисување со станбен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката – Скопје му престанува кори-
стењето на недвижна ствар – објект (деловно средство – 
Управна зграда, приземје и кат) во с.Панчарево, изграден 
на КП 3740 дел 2, КО Панчарево, м.в. „Село“ зграда 1 
влез 1 кат 1 со површина од 87 м2, зграда 1 влез 1 кат 1 со 
површина од 7 м2, зграда 1 влез 1 ПР со површина од 48 
м2 и зграда 1 влез 2 ПР со површина од 43 м2, вкупна по-
вршина од 185 м2, запишан во Имотен лист бр. 748 сопс-
твеност на Република Македонија со право на стопанису-
вање на Акционерско друштво за изградба и стопанисува-
ње со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката – Скопје. 

 
Член 2 

Недвижната ствар – објект од член 1 на оваа одлука 
се дава на времено користење, без надомест, на Мини-
стерството за здравство за период од 10 години.  

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар – објект од 

член 1 на оваа одлука, помеѓу Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за Републиката – Скопје и 
Министерството за здравство ќе се изврши во рок од 3 
дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.  

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

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

 
Бр.51-5190/1           Претседател на Владата 

25 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3292. 

Врз основа на член 146, став 2 од Законот за радио-
дифузната дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010 и 97/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22.10.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ 

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА  
1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 

обврзниците во следните населени места, кои не се по-
криени со радиодифузни сигнали, односно немаат при-
ем на програмите на Јавното радиодифузно претприја-
тие „Македонска радиотелевизија“ и тоа: 

- с.Орел, општина Свети Николе, со вкупно 26 (два-
есет и шест) домаќинства; 

- ул. „Вера Цири Вири“, Велес, со вкупно 127 (сто 
дваесет и седум) домаќинства и 

- с.Саса, општина Македонска Каменица, со вкупно 
280 (двеста осумдесет) домаќинства. 
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2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса 
наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење 
до обезбедување на покриеност со радиодифузен сиг-
нал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува до 1.6.2013 година.  

Бр. 51-5423/1                     Претседател на Владата 
22 октомври 2011 година     на Република Македонија,  

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

3293. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА МУЗЕЈ-
СКИ ПРЕДМЕТИ ОД СРЕДНОВЕКОВНИОТ ПЕ-
РИОД“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУ-
ЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство „Збирка 

на музејски предмети од средновековниот период“ во 
Националната установа Музеј Гевгелија, се прогласува 
за културно наследство од особено значење, поткатего-
рија големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи примероци 
кои потекнуваат од локалитетот Бела Прс – Гевгелија, 
Вардарски Рид и од непознат локалитет од Гевгелија. 
Примероците се во хронолошка рамка од XI – XII век. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

     
Бр.51-5516/1                       Претседател на Владата  

22 октомври 2011 година      на Република Македонија 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3294. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА ТЕРАКО-
ТИ ОД АРХЕЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ВАРДАР-
СКИ РИД“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУ-
ЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД  

ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ  
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Збирка 
на теракоти од архелошкиот локалитет Вардарски Рид“ 
во Националната установа Музеј Гевгелија, се прогла-
сува за културно наследство од особено значење, по-
ткатегорија големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи 131 приме-
рок на поцелосно сочувани и фрагметни од теракотни 
фигурини и бисти, рељефни апликации, тиматириони, 
жртвеник, како и калапи за производство на истите.  
Сите примероци се изработени од печена глина, прет-
ходно калапени во приготвени калапи, а хронолошки 
го покриваат периодот од IV – I век. пр.н.е. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.51-5516/2                       Претседател на Владата  

22 октомври 2011 година      на Република Македонија 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3295. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА РАЗГ-
ЛЕДНИЦИ ОД СТАРО СКОПЈЕ“ ВО ЈАВНАТА 
УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТ-
УРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Збирка на 
разгледници од старо Скопје“ во Јавната  установа Музеј 
на град Скопје, се прогласува за културно наследство од 
особено значење, поткатегорија големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи 573 приме-
роци поделени во подгрупи, кои биле издавани во пер-
иодот од крајот на 19 век до крајот на 20 век. Разглед-
ниците се отпечатени на хартија со димензија 9х14 см 
и 16х10 см во колор или црно-бела техника. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-5516/3                       Претседател на Владата  

22 октомври 2011 година      на Република Македонија 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3296. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА РАНО-
АНТИЧКА КАМЕНА И МЕТАЛНА ПЛАСТИКА 
ОД АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ВАРДАР-
СКИ РИД“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУ-
ЗЕЈ  ГЕВГЕЛИЈА ЗА КУЛТУРНО  НАСЛЕДСТВО  

ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ  
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Збирка 
на раноантичка камена и метална пластика од археоло-
шкиот локалитет Вардарски Рид“ во Националната 
установа Музеј Гевгелија, се прогласува за културно 
наследство од особено значење, поткатегорија големо 
значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи 13 предмети 
кои се изработени од мермер, камен песочник и олово, 
кои хронолошки го покриваат периодот од IV – I век 
пр.н.е. Во збирката се застапени претстави на Афроди-
та, Деметра, Асклепиј/Хигија, Хермес, Ефеб и други 
неидентификувани сцени. Оловната престава на Хер-
мес е лиена во калап, а сите други примероци се изра-
ботени со вајање и клесање. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.51-5516/4                 Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3297. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА МОНЕ-
ТИ ОД СРЕДНОВЕКОВНИОТ ПЕРИОД ОД VI – 
XVI ВЕК“ ВО ЈАВНАТА  УСТАНОВА МУЗЕЈ НА 
ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД 

ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство „Збирка 

на монети од средновековниот период од VI – XVI век“  
во Јавната  установа Музеј на град Скопје, се прогласу-
ва за културно наследство од особено значење, потка-
тегорија големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи 393 приме-
роци на византиски монети од бакар –нумии, скифати 
и чанкасти, ковани во долг временски период, почну-
вајќи од владеењето на византиските владетели Јуси-
нијан I (527-565) и Јустин II (565-578), до Јован V Па-
леолог (1341-1391) и 106 примерци – сребрени монети 
од венецијанските дуждови – метапани и динари од 
српските владетели: Стефан Драгутин (1276/82-1316), 
Стефан Урош Милутин (1282-1321) и  од македонските 
феудалци Волкашин и кралот Марко по 1377. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-5516/5                  Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3298. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА МОНЕТИ 
ОД ОСМАНЛИСКИОТ ПЕРИОД“ ВО ЈАВНАТА  
УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Збирка 
Монети од османлискиот период“ во Јавната  установа 
Музеј на град Скопје, се прогласува за културно нас-
ледство од особено значење, поткатегорија големо зна-
чење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи 332 (535) 
монети кои датираат од XIV до почетокот на  XX век. 
Најстарите примероци се ковани во периодот од владе-
ењето на османлиските султани – Мурад I (1362-1389) 
и Бајазит I (1389-1402) се до времето на последниот 
султан Мехмед V - Решад (1909-1918).  

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.51-5516/6                  Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3299. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ФОТОГРА-
ФИИ ОД БЛАГОЈА ДРНКОВ“ ВО ЈАВНАТА  
УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Збирка 
на разгледници од старо Скопје“ во Јавната  установа 
Музеј на град Скопје, се прогласува за културно нас-
ледство од особено значење, поткатегорија големо зна-
чење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи 182 фото-
графии со различна дименизија и техника, класична 
фотографија (хартија со нанесена емулзија), како цр-
но/бели и колори. Фотографиите се со различна тема-
тика: пејсаж, портрет, етно мотиви, применета фото-
графија, експериментална фотографија, мотиви сниме-
ни на територијата на Македонија.  

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-5516/7                Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3300. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ЕПИГРАФСКИ 
СПОМЕНИЦИ ОД ОСМАНЛИСКИОТ ПЕРИОД“ ВО 
ЈАВНАТА  УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО  ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Збирка 
Епиграфски споменици од османлискиот период“  во 
Јавната  установа Музеј на град Скопје, се прогласува 
за културно наследство од особено значење, поткатего-
рија големо значење. 
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Збирката од став 1 на овој член содржи 47 разно-
родни епиграфски споменици (ќитабиња – надвратни 
плочи, плочи од јавни чешми, надгробни споменици и 
сл.), кои датираат од почетокот на XVI до XIX век. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-5516/8                  Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3301. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА АРХЕО-
ЛОШКИ ПРЕДМЕТИ ОД СРЕДНОВЕКОВЕН ПЕ-
РИОД ОД XII – XIII ВЕК“ ВО ЈАВНАТА  УСТА-
НОВА МУЗЕЈ  НА  ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО  

НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство „Збирка 

археолошки предмети од средновековен период од XII 
– XIII век“   во Јавната  установа Музеј на град Скопје, 
се прогласува за културно наследство од особено зна-
чење, поткатегорија големо значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи наоди од за-
штитните археолошки ископувања на археолошките 
локалитети: „Кале“ – Скопје, вкупно  136 предмети од 
XII – XIII век. Од заштитните археолошки ископувања 
на „Маркови кули“, Чрнче, планина Водно, вкупно 119 
предмети од XII – XIII век, потоа наоди од платото кај 
црквата Св. Спас - Скопје, 4 бронзени предмети од VI 
век, од село Таор - Скопско, 1 бронзена белгзија од XI 
век и од село Усје - Скопско, 2 сребрени јагодести на-
ушници од XIV век. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.51-5516/9                  Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

3302. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04,  115/07 и 18/11), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ПРЕДМЕТИ 
ОД ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ ОД МАЛ ФОРМАТ 
И ЛИТУРГИСКА ОПРЕМА ОД XIV  ДО XIX ВЕК“ 
ВО ЈАВНАТА  УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОП-
ЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД  ОСОБЕНО  

ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство „Збирка 

предмети од применета уметност од мал формат и ли-
тургиска опрема од XIV  до XIX век“   во Јавната  уста-
нова Музеј на град Скопје, се прогласува за културно 
наследство од особено значење, поткатегорија големо 
значење. 

Збирката од став 1 на овој член  ја сочинуваат пред-
мети од преродбенскиот период од црквата Св.вмч. Ди-
митриј, Марков манастир, село Сушица, скопско, 69 
фрагменти од бронзени вериги и една кука од верига 
на полиелеј втора половина на XIV век и сребрено кан-
дило од црквата, XIX  век. Воедно, збирката ја сочину-
ваат и: три масивни свечени прстени од сребро, пет од 
месинг, една од бронза, XVII – XVIII век, четири кр-
стови од сребро и  17 од бакар, XIX век, една икона – 
триптих, месинг XVII век, три обетки и шест вотивни 
предмети, едно кандило. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-5516/10               Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3303. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА НА МОНЕ-
ТИ ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД“ ВО ЈАВНАТА  
УСТАНОВА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО  ЗНАЧЕЊЕ 

 
Член 1 

Збирката на движно културно наследство „Збирка 
на монети од античкиот период“ во Јавната  установа 
Музеј на град Скопје, се прогласува за културно нас-
ледство од особено значење, поткатегорија големо зна-
чење. 
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Збирката од став 1 на овој член  содржи монети ко-
вани во периодот од 27 год.п.н.е. до 602 г.н.е. и содржи 
794 примероци. Монетите се резултат на долгогодиш-
ните археолошки, систематски изаштитени истражува-
ња на локалитетот Скупи и други заштитени истражу-
вања на локалитети од скопскиот регион. Изработени 
се од бронза, сребро и злато, во техника на ковање. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.51-5516/11                 Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година      на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

3304. 
Врз основа на член 41, став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЗБИРКА ИКОНИ И 
ДРУГИ УМЕТНИЧКИ РЕЛИГИСКИ ПРЕДМЕТИ“ 
ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАК-
ЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство „Збирка 

икони и други уметнички религиски предмети“ во На-
ционалната  установа Музеј на Македонија – Скопје, се 
прогласува за културно наследство од особено значе-
ње, поткатегорија исклучително значење. 

Збирката од став 1 на овој член содржи вкупно пет 
типа поединечни добра. Во неа спаѓаат уметнички 
предмети, односно сакрални, религиски и култни дела 
од три подгрупи – икони (два типа), мобилијар (два ти-
па) и богослужбени предмети (еден тип), што датираат 
од XIV до XX век. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-5516/12                     Претседател на Владата  

22 октомври 2011 година      на Република Македонија 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

3305. 
Врз основа на член 96 став (1) точка 1 и став (4), од 

Законот за водите („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 
51/2011), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАШТИТНИ ЗОНИ 
НА ИЗВОРОТ „СТУДЕНЧИЦА“ 

                                                         
Член  1 

Со оваа одлука се определуваат заштитните зони на 
изворот “Студенчица“, кој е наменет за конзумирање 
на вода од страна на човекот за општините: Кичево, 
Македонски брод, Прилеп и Крушево. 
 

Член 2 
Околу изворот “Студенчица“ се определуваат три  

заштитни зони и тоа: 
1. Потесна заштитна зона (зона на строг санитарен 

надзор) I зона  и I-а зона  
2. Широка заштитна зона (зона на санитарно огра-

ничување) II зона  
3. Поширока заштитна зона (зона на хигиенско-епи-

демиолошко следење и набљудување) III зона. 
 

Член 3 
Границата на потесната заштитна зона I е зоната на 

строг санитарен надзор и непосреден простор околу 
местото на зафаќање на водата наменета за пиење и 
исклучиво наменета за дистрибуција на водата. Зоната 
е прописно уредена и оградена со бодликава жица 
прицврстена за бетонски столбови, со опфат 10 метри 
во сите правци околу зафатот на изворот “Студенчица“ 
и мерните места -профили на излезните води. 

Границата на потесната заштитна зона I околу це-
вководот на изворската вода се воспоставува појас на 
заштита од најмалку 2,5 метри од секоја страна по дол-
жината на целата  траса на цевководот во должина од 
100 км. 

  
Член 4 

Границата на потесна заштитна зона I-а, е дополни-
телна потесна заштитна зона со строг санитарен над-
зор, која се воспоставува со оглед дека се работи за 
карстна средина, а се протега возводно од каптажата на 
регионалниот водовод Студенчица по долината на  ре-
ка Студенчица до вливот на долот Фрлогоец-Прооди-
ште, а во оваа зона се вклучени сите понори и понорни 
зони на Женска планина. Потесната заштитната зона I-
а треба да се означува со предупредувачки знаци и ин-
формативни табли, а може да биде и оградена. 

 
Член 5 

Границата на широка заштитна зона II е зона на са-
нитарно ограничување и го опфаќа подрачјето кое се 
наоѓа во границите на Националниот парк “Маврово”, 
започнуваќи на запад со топонимот Уши до кота 2086 
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метри надморска височина, продолжува до топонимот 
Пољце и Плашиница, на север продолжува до Орлово 
седло, а на исток продолжува до топонимот Шанец и 
потоа се простира до Кленоица. 

 
Член 6 

Границата на поширока заштитна зона III е зона на 
хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување и 
ги опфаќа сите останати делови на сливното подрачје 
на река Студенчица, започнуваќи на запад од Думови-
ца, оди кон топонимот Кљукачица и В. Брзовец, на се-
вер оди до Чукнитопаница, Ахметовица и топонимот 
Кобилин рид, на североисток оди по сртот на Арап ку-
ла, на исток по Дренова планина, а на југ се движи кон 
Широка нива и Височица и завршува кон топонимот 
Бабишта. 

 
Член 7 

Заштитните зони се означуваат на теренот со пре-
дупредувачки знаци и информативни табли, а потесна-
та заштитна зона I  треба да биде оградена. 

 
Член 8 

Во потесната заштитна зона I и I-а не треба да се 
вршат работи  и активности со цел заштита на изворот 
од загадување, освен оние работи и активности кои се 
преземаат заради   одржување и подобрување  на функ-
ционалноста на зафатот  на изворот “Студенчица“ и 
мерните места на излезните води.  

Потесната заштитна зона  е под 24 часовен надзор.  
Во потесната заштитна зона I и I-а не треба да се 

врши:  
 - градење на објекти;  
- експлоатацијата на песок, чакал и камен од кори-

тата и бреговите на природните водотеци; 
- експлоатација на минерални суровини;  
- секакво нарушување на горниот заштитен слој на 

почвата;  
- користење на ѓубрива и пестициди; 
- сечење дрвја и уништување на вегетацијата; 
- неконтролиран транспорт, складирање и користе-

ње на материи кој по својот состав се опасни за под-
земните водоносни слоеви; 

- сообраќај; 
- кампирање и друг вид на организирано здружува-

ње на луѓе и 
- преземање на други работи и активности кои мо-

жат да влијаат на квалитетот на подземната вода, вклу-
чувајќи ги и дејствијата чие преземање со оваа Одлука 
е забрането во  широката заштитна зона II и поширока-
та заштитна зона III. 

                                                     
Член 9 

Широката заштитна зона се наоѓа во границите на 
Националниот парк Маврово каде има дефиниран ре-
жим и зони за заштита каде се дефинирани сите дејс-
твија кои не можат да се одвиваат во паркот.  

 
Во широката заштитна зона II не треба да се врши: 
- изградба на објекти освен изградба на трла, бачи-

ла мандри и сл. врз основа на одобрен Елаборат за за-
штита на животната средина;   

- изградба на патишта и други сообраќајни објекти; 
- изградба на индустриски постројки; 
- изградба на бензински пумпи, механичарски сер-

виси или сервиси за миење возила; 
- намалување на горниот заштитен слој на почвата;  
- интезивно земјоделство со голема примена на ѓу-

брива и пестициди; 

- рударство;  
- изградба на септички јами; 
- изградба на пречистителни станици за отпадна во-

да и канализациски систем; 
- експлоатацијата на песок, чакал и камен од кори-

тата и бреговите на природните водотеци; 
- експлоатација на минерални суровини; 
- активности што го оштетуваат речното корито и 

бреговите на водотеците; 
- складирање на градежни материјали; 
- транспорт, складирање и користење на нафта и на-

фтени деривати, хемиски и други опасни и штетни ма-
терии и 

- преземање на други дејствија кои можат да влија-
ат на квалитетот на подземната вода, вклучувајќи ги и 
дејствијата чие преземање со оваа Одлука е забрането 
во   пошироката заштитна зона III. 

 
Член 10 

Во пошироката заштитна зона III  не треба да се вр-
ши: 

- користење на земјиштето во колку се загрозуваат 
неговите природни вредности, вклучуваќи ги и подзем-
ните и површинските води кои можат да го загрозат 
квалитетот, здравствената исправност на водата и из-
дашноста на изворот; 

- изградба на индустриски, туристички, угостител-
ски, спортско-рекреативни, земјоделско-стопански об-
јекти и други објекти, како и вршење на дејности чии 
отпадни води и други отпадни материи можат да го за-
грозат квалитетот, здравствената исправност и издаш-
носта на изворот; 

- испуштање на непречистени урбани отпадни води 
и индустриски отпадни води; 

- испуштање на масла, хемиски, опасни и радиоа-
ктивни материи; 

- депонирање и исфрлање на отпадни цврсти мате-
рии, нивното депонирање и исфрлање да биде во орга-
низирани, обезбедени и контролирани депонии кои се 
наоѓаат надвор од сливното подрачје на изворот “Сту-
денчица“; 

- обесшумување и 
- интезивно земјоделство со голема примена на ѓу-

брива и пестициди;  
Сточарењето да биде на постојниот традиционален 

начин, не треба да се формира фармерско производство 
како за ситна така и за крупна стока. 

Корисниците на земјиштето во оваа зона ако изве-
дуваат активности кој имаат влијание врз животната 
средина треба да изработат Елаборат за заштита на жи-
вотната средина или Студија за оцена на влијанието 
врз животната средина согласно закон.  

 
Член 11 

Картографскиот приказ на заштитните зони со раз-
мер 1:25 000, е даден во Прилог и е составен дел на 
оваа одлука . 

 
Член 12 

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

 
Бр.51-5607/1                        Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија,  
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 



Стр. 10 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог: Картографски приказ на заштитни зони на изворот „Студенчица“
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3306. 
Врз основа на член 18-а став 9 а во врска со член 20 

точка 1 од Законот за минералните суровини („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.24/2007, 
88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010 и 53/2011), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
25.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТ-
РАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–КВАРЦ 
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВОЗАРЦИ“ ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ  
1. Договорот за концесија за детални геолошки 

истражувања на минерални суровини – кварц на лока-
литетот „с.Возарци“ општина Кавадарци бр.24-2567/1 
од 19.3.2010 година, еднострано се раскинува заради 
тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на 
деталните геолошки истражувања во рок од една годи-
на, сметано од денот на склучување на договорот. 

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за давање на концесија за детал-
ни геолошки истражувања на минерална суровина – кварц 
и кварцит на локалитетот „с.Возарци“ општина Кавадарци 
бр.19-6072/1 од 7.12.2009 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.149/2009). 

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

 
Бр.51-5630/1             Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година         на Владата на Република 
    Скопје                                        Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3307. 

Врз основа на член 18-а став (9) од Законот за ми-
нералните суровини  (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 
158/2010 и 53/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 25.10.2011 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОН-
ЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРЖАНИ“ ОПШТИНА КОЧАНИ 

 
1. Договорот за концесија за детални геолошки 

истражувања на минерална суровина – кварц на лока-
литетот “Пржани“ општина Кочани бр.24-3493/1 од 
15.04.2010 година, еднострано се раскинува по барање 
на самиот концесионер заради неможност да се обезбе-
ди согласност од сопственикот на земјиштето согласно 
член  7 став 1 од  Договорот за концесија.  

2. Во име на Владата на Република Македонија, ми-
нистерот за економија во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести кон-
цесионерот за едностран раскин на Договорот за кон-
цесија од точка 1 од оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за давање на концесија за 
детални геолошки истражувања на минерална сурови-
на – кварц на локалитетот “Пржани“ општина Кочани 
бр.19-6090/1 од 7.12.2009 година (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.149/2009). 

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

 
Бр. 51-5631/1                      Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година        на Владата на Република 
         Скопје         Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3308. 
Врз основа на членот 48 став (1) од Законот за 

авторското право и сродните права („Службен весник 
на Република Македонија " бр. 115/10 и 51/11), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.10.2011 година,  донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА  ЕДИНСТВЕНИОТ НАДО-
МЕСТОК ОД УМНОЖУВАЊЕ ЗА  ПРИВАТНО 

КОРИСТЕЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на единстве-

ниот надоместок од умножување за приватно користе-
ње на пишани дела, фонограми и видеограми. 

 
Член 2 

Надоместокот за тонско и/или визуелно аналогно 
или дигитално снимање се плаќа при прва продажба 
или увоз посебно за секој вид средства за тонско и/или 
визуелно снимање, што според декларација на произ-
водителот овозможуваат тонско и/или визуелно снима-
ње и тоа:   

1. Касетофон, магнетофон и друго соодветно средс-
тво за тонско снимање                                30,00 денари 

2. Видеорекордер и друго соодветно средство за ви-
зуелно снимање                                                210 денари 

3. Средства за аудио снимање (ЦД), средства за ау-
дио/видео снимање (ДВД), средства за снимање на ми-
нидиск (МД) и други соодветни средства за тонско 
и/или визуелно снимање                        360 денари 

4. Средства што не се исклучиво наменети за тон-
ско и/или визуелно снимање (компјутер како компју-
терска целина, хард дискови, УСБ меморија, ДВД сни-
мачи, МП3, МП4 плејери, мобилни телефони и други 
средства со интегрирана меморија) и друго соодветно 
средство                                                       50.00 денари.     

Член 3 
Надоместокот за тонско и/или визуелно аналогно 

или дигитално снимање се плаќа и при првата продаж-
ба или увоз на нови неснимени носачи на тон, односно 
на тон и слика.  Надоместокот се однесува на секој по-
себен носач, што, според декларацијата на производи-
телот овозможува тонско и/или визуелно снимање на 
дела и тоа:  

1. Аналогни носачи: 
Аудиокасета, видеокасета, магнетофонска лента и 

друг соодветен носач:  
а) Носачи на тон во траење до 120 мин.  1,20 денари  
б) Носачи на тон во траење над 120 мин.    2,40 денари  
в) Носачи на тон и слика во траење до 180 мин.2,40 денари 
г) Носачи на тон и слика во траење над 180 мин. 3,60 денари. 
2. Дигитални носачи: 
(а) Аудио (ЦД), видео (ДВД), минидиск (МД) и 

друг соодветен носач            
За секоја почната 90 минута од времето на снимање  

                 1,00 денари 
б) Преносен носач со интегрирана мемориска цели-

на, што исклучиво е наменет за визуелно снимање за: 
- Носач што вклучува и меморија со капацитет  до 

16 ГБ                                                        250,00 денари 
- Носач со капацитет над 16 ГБ            510,00 денари 
в) Носач  што не е исклучиво  наменет за аудио 

и/или визуелни снимки: Аудио податоци (ЦД), видео 
податоци (ДВД), компјутерски тврд диск, мемориска 
картичка (пр. ЦФ, СД, СДХЦ), преносен носач со инте-
грирана мемориска целина што не е исклучиво  наме-
нет за дигитални аудио и/или визуелни снимки (на при-
мер: мобилен телефон, преносен комјутер) и друг соод-
ветен носач.  За секој започнат 1 ГБ мемориски капаци-
тет 2,00 денари, но не повеќе од 1.020,00 денари.  

Член 4 
(1) Надоместокот за фотокопирање на пишано дело 

од член 12 став (2) точка 1) од Законот за авторското 
право и сродните права, се плаќа за прва продажба или 
увоз на нови средства за фотокопирање, за секое посеб-
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но средство, што според декларацијата на производите-
лот овозможува фотокопирање или други техники за 
репродуцирање со ист ефект на фотокопирање (факс, 
печатар, фотопечатар и друго соодветно средство) и 
тоа: 

1. До 12 фотокопии/страни во минута 200,00 денари  
2. Од 13 до 36 фотокопии/страни во минута  300,00 денари  
3. Над 36  фотокопии/страни во минута       500,00 денари  
4. Други средства без разлика на учинокот (скенер 

и други)                                                   80,00 денари 
(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 

член за секое посебно средство за фотокопирање во бо-
ја е во двоен износ, од износот утврден во став (1) од 
овој член. 

 
Член 5 

(1) Надоместокот посебно за секој фотокопиран 
примерок на пишано дело од член 12 став (2) точка 1) 
од Законот за авторското право и сродните права, на-
менет за продажба на физичко лице, изработена во цр-
но бела техника изнесува 1% од продажната цена по-
себно за секој фотокопиран примерок.  

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 
член посебно за секој фотокопиран примерок пишано 
дело во боја, наменет за продажба на физички лица е 
во двоен износ, од износот утврден во  став (1) од овој 
член.          

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за висината на вкупниот 
надоместок за репродуцирање на авторското дело за 
приватно користење (“Службен весник на Република 
Македонија “ бр. 25/08). 

 
Член 7 

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

 
Бр.51-5667/1                      Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
3309. 

Врз основа на член 20 од Законот за користење и 
располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 25.10.2011 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 

СТВАР 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање на користење на недвижна 

ствар („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.108/2008 и 3/2009), во членот 1, во точка 9, точката 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите „и 30 
м2 подрумски простории“, а во точка 11, точката се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите „и 300 м2 
подрумски простории“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-6018/1                   Претседател на Владата 

25 октомври 2011 година      на Република  Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

3310. 
Врз основа на член 54а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен  весник  на Република Македонија“ бр. 
8/2005,  150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата  одржана на  25.10. 2011 година,  
донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРЕСТАНОК  И ЗА  ДАВАЊЕ НА  ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА  ДВИЖНИ СТВАРИ  НА  ЈУ МЕЃУОПШ-
ТИНСКИ  ЦЕНТАР  ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАБОТИ НА 

ГРАДОТ СКОПЈЕ 
                                                       

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за внатрешни работи  му престанува  кори-
стењето на  движните   ствари и тоа:    три  компјутер-
ски  системи составени од елементите: Start Chipset 
Intel 945, Memory DDR2,Graphic slot PCle x16,Lan 
10/100, Intel Celeron D420 1.60G 512k 800 MHz 
LGA775,SATA, со следните регистарски броеви:  

-SC100500566D                                                                   
-SC 100500514D 
-SC 100500543D.                          
 

Член 2 
Движните  ствари од член 1 од оваа  одлука  се да-

ваат на  трајно користење без надоместок на   ЈУ Меѓу-
општински центар за социјални работи   на градот 
Скопје  за потребите на   Центарот за  лица- жртви  на 
трговија со луѓе.    

 
Член  3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 
со директорот  на ЈУ Меѓуопштински центар за соци-
јални работи   на градот Скопје  со кои   се уредуваат  
правата и обврските за движните ствари од  член 1 од 
оваа одлука. 

 
Член  4 

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

    
Бр.51-6028/1                 Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година         на Владата на Република 
    Скопје                                         Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3311. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 25.10.2011 година, доне-
се 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УР-
БАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС-
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, ПРО-
ИЗВОДСТВО  И  СЕРВИСИ,  КО БАШИНО СЕЛО,  

ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за  донесу-
вање на Урбанистички план вон населено место за из-
градба на стопански комплекс-комерцијални и деловни 
намени, производство и сервиси, КО Башино Село, оп-
штина Велес.   

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена , ги има следните катастарски ин-
дикации: 
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр.51-6062/1                              Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година                           на Владата на Република 
    Скопје                                                          Македонија,  
                                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3312. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на 25.10.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно  користење на движни 
ствари на Градот Скопје („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 27/11).                   

 
Член 2 

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

 
Бр.51-6113/1                 Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година         на Владата на Република 
    Скопје          Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3313. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за надво-

решни работи (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 46/2006 и 107/2008), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 25.10.2011 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА КУЛТУРНО - ИНФОРМАТИ-
ВЕН  ЦЕНТАР  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отвара Културно - информативен 

центар на Република Македонија во Република Слове-
нија. 

Културно - информативниот центар од ставот 1 на 
овој член ќе работи во состав на Амбасадата на Репуб-
лика Македонија во Република Словенија. 

 
Член 2 

Средствата за работа на Културно - информативни-
от центар на Република Македонија во Република Сло-
венија за тековната година се обезбедени од Буџетот на 
Министерството за култура. 

Активностите за отварање на Културно - информа-
тивниот центар на Република Македонија во Републи-
ка Словенија ќе ги преземе Министерството за надво-
решни работи во соработка со Министерството за кул-
тура, согласно позитивните законски прописи. 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-6531/1                 Претседател на Владата 

25 октомври 2011 година     на Република  Македонија 
  Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

3314. 
Врз основа на член 36 став од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 25.10.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ  НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕ-
НИЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООР-
ДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРА-
ВУВАЊЕ  СО  СЕКСУАЛНА  ЗЛОУПОТРЕБА  НА  

ДЕЦА И ПЕДОФИЛИЈА 2009-2012 ГОДИНА 
 
1. Во Решението за именување на претседател, чле-

нови и заменици членови на Националното координа-
тивно тело за спроведување на Акциониот план за пре-
венција и справување со сексуална злоупотреба на деца 
и педофилија 2009-2012 година бр. 19-2309/2 од 2 јуни 
2009 година и бр. 51-1676/1 од 30 март 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија„ бр.70/09 
и 46/10), во точка 1 став 1, зборовите: „Марјанчо Тодо-
ровски“ се заменуваат со зборовите: „Спиро Ристов-
ски“.  

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

            
Бр.51-6195/1            Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година         на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3315. 
Врз основа на член 26, став (5) од Законот за желез-

нички систем („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.48/2010 и 23/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 22.10.2011 година 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  ИНФРАСТРУКТУРА  ЗА   2011 

ГОДИНА 
 
1. Во Годишната програма за финансирање на же-

лезничката инфраструктура за 2011 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.8/2011, 27/2011 и 
81/2011), во точката 2, потточка 1, се менува и гласи:  

Машинско регулирање на колосеци и свртници 
  50.000.000,00 денари 

 
Машинското регулирање на колосеците и свртни-

ците е редовна активност во процесот на одржување на 
пругите. Со оваа активност се обезбедуваат потребните 
геометриски параметри на пругата и свртниците и се 
обезбедува стабилност и заштита од померување. Се 
планира регулација на 110 км. колосек, 170 км. форми-
рање на толчаничка призма и регулација на 140 сврт-
ници. 
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Работите се извршуваат во два временски интервала (пролетен април-јуни и есенски септември-ноември), 
по извршена контрола на пругите. 

 
Потточката 2 се менува и гласи: 
 
Одржување на горен строј            30.612.892,00 
 
Одржување на горен строј се состои од замена на истрошените елементи, шини, прагови, изолирани со-

стави, колосечен прибор, кој опфаќа замена на 3 км. шини 8000 колосечни прагови, 80 м3 свртнички прагови, 
100 м3 мостовски прагови и 50 изолирани состави. 

 
Работите се извршуваат во два временски интервала (пролетен април-јуни и есенски септември-ноември) 

по извршена контрола на пругите. 
 
По потточката 7 се додаваат две нови потточки 8 и 9 кои гласат: 
 
8. Одржување на долен строј    10.000.000,00 денари 
 
Средствата од оваа потточка се наменети за одржување на стабилен долен строј, поголема видливост и 

одводнување, чистење на канали, пропусти и вегетација. Со овие средства се планира чистење на 30 км, кана-
ли за одводнување, 60 пропусти и 70 км. вегетација, а работите ќе се извршуваат на пругата Скопје-Велес-Ге-
вгелија. 

 
9. Одржување на ЕТ Постројки  18.550.000,00 денари 
 
Средствата од оваа потточка се наменети за одржување на сигнални, телекомуникациони, електро влечни 

и јакострујни постројки, како и припрема на уредите за работа во зимски услови. Со овие средства се планира 
одржување на 200 сигнали, 100 АПБ места, 340 изолирани отсеци, 320 свртници, 60 патни премини, 24 авто-
матски СС уреди, 300 км. бакарни и оптички каблови, 60 телефонски постројки, 220 км контактна мрежа со 
придружни елементи, 14 постројки за напојување контактна мрежа и 27 јакострујни постројки, а работите ќе 
се извршуваат на пругата Табановци-Скопје-Велес-Гевгелија. 

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

 
Бр.51-5569/1                                Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година                       на Република  Македонија, 
    Скопје                                                                                м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

3316. 
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 го-

дина („Службен весник на Република Македонија” бр.161/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 25.10.2011 година, донесе  
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ 

УЧИЛИШТА ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2011 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.3/2011 ,52/2011 и бр.112/2011), во точка 1, табелите „Опис на градежни интервен-
ции и износи по училишта Потпрограма TА – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по 
училишта Потпрограма TБ – Реконструкција“, се менуваат и гласат: 

 
Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТА – Изградба 
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Опис на градежни интервенции и износи  по училишта 
Потпрограма ТБ – Реконструкција 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр.51-6119/1                          Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година                                на Владата на Република 
    Скопје                                                             Македонија,  
                                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3317. 
Врз основа на член 44, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија  за 2011 го-

дина (“Службен весник на Република Македонија” бр.161/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 25.10.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА  НА  СРЕДНИ УЧИЛИШТА  
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2011 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 3/2011, во точка 1, табелите „Опис на градежни интервенции и износи по учили-
шта Потпрограма TГ – Изградба“ и „Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма TД – 
Реконструкција“, се менуваат и гласат: 

 
Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТГ – Изградба 

 

Опис на градежни интервенции и износи  по училишта Потпрограма ТД – Реконструкција 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.51-6120/1                          Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година                         на Владата на Република 
    Скопје                                                        Македонија,  
                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3318. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 37/1998 и 40/2003) и член 44 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Репуб-
лика Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр.161/2010), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 25.10.2011 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ  
СТАНДАРД ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2011 година („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 6/2011 и 52/2011), во точката 1 табелата се заменува со нова табела која 
гласи:  

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр.51-6365/1                         Заменик на претседателот 

25 октомври 2011 година                        на Владата на Република 
    Скопје                                                       Македонија,  
                                                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3319. 
Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-

публика Македонија  („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11),  Владата на Република Ма-
кедонија, на седница одржана на 22.10.2011 година, до-
несе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10 и 95/11), во Главата 
III „ ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЛАДАТА“ 
Подглавата „3. Решавање во втор степен“ и членовите 
59, 60, 61, 62 и 63 се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 126 зборовите „изборот на членовите на 
комисиите за решавање во управна постапка во втор 
степен“ се бришат. 

 
Член 3 

Членот 126-а се брише. 
 

Член 4 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.51-6510/1             Претседател на Владата 

22 октомври 2011 година     на Република  Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

3320. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Србија за преземање на лица 
со нелегален влез или престој, склучена на 4 октомври 
2010 година, ратификувана од Собранието на Републи-
ка Македонија со Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
Република Србија за преземање на лица со нелегален 
влез или престој („Службен весник на РМ“ бр. 117/11), 
е влезена во сила на 1 октомври 2011 година. 

 
13 октомври 2011 година                   Министер, 
             Скопје                         м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 
3321. 

О Б Ј А В А 
 
Договорот за економска соработка меѓу Владата на 

Република Македонија и Владата на Црна Гора, склу-
чен на 22 октомври 2010 година во Скопје, ратифику-
ван од Собранието на Република Македонија со Закон 
за ратификација на Договорот за економска соработка 
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
Црна Гора („Службен весник на РМ“ бр. 117/11), е вле-
зен во сила на 14 септември 2011 година. 

 
20 октомври 2011 година                   Министер, 
             Скопје                         м-р Никола Попоски, с.р. 

3322. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Црна Гора за заемно поттикнување и за-
штита на инвестиции, склучен во Скопје на 15 декем-
ври 2010 година, ратификуван од Собранието на Ре-
публика Македонија со Закон за ратификација на Дого-
ворот меѓу Владата на Република Македонија и Влада-
та на Црна Гора за заемно поттикнување и заштита на 
инвестиции („Службен весник на РМ“ бр. 117/11), е 
влезен во сила на 30 септември 2011 година. 

 
20 октомври 2011 година                   Министер, 
             Скопје                         м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3323. 
Врз основа на член 126 став 8, Законот за квалите-

тот на земјоделски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 140/10 и 53/11), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ НА СУРОВОТО 
МЛЕКО И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА 
И СУПЕРАНАЛИЗА, СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА 
И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАПИС-
НИКОТ, МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗА НА СУРОВО-
ТО МЛЕКО, НАЧИНОТ НА КЛАСИРАЊЕ И МЕ-
ТОД НА ВРЕДНУВАЊЕ НА СУРОВОТО МЛЕКО, 
КАКО И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА 
И ПРОГРАМАТА ЗА ВРШЕЊЕ  НА  ОБУКАТА ЗА  

КОНТРОЛОРИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на чува-

ње на суровото млеко и земање примероци за анализа и 
суперанализа, содржината, формата и начинот на по-
полнување на записникот, методите за анализа на суро-
вото млеко, начинот на класирање и метод на вредну-
вање на суровото млеко, како и начинот на вршење на 
обуката и програмата за вршење на обуката за контро-
лори. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1) производител на сурово млеко е секое физичко 
и правно лице кое го произведува и/или лади суровото 
млеко и го предава на лица со кои има договор за 
откуп; 

2) откупувач е правно лице кој го откупува сурово-
то млеко од производителот заради термичка обрабо-
тка и/или преработка во млечни  производи или заради 
продажба на други правни лица, кои млекото термички 
го обработуваат и/или  преработуваат во млечни произ-
води; 

3) контролор е лице кое е оспособено за земање на 
примероци сурово млеко; 

4) примерок сурово млеко(мостра) е одредено ко-
личество сурово млеко кое по содржина, состав и 
својства ја претставува целокупната количина сурово 
млеко од кое е земен примерокот од лактофризерот од-
носно од млекарските канти од собирните места или од 
фармите; 

5) собирно место е место кое е одредено за откуп 
на сурово млеко од производители на  одредено по-
драчје и  
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6) овластена  лабораторија е самостоен правен 
субјект, која е овластена од страна на министерот за 
земјоделство за вршење на испитувања, анализи  и кон-
трола на квалитетот на суровото млеко (во понатамо-
шен текст: испитување на квалитет на сурово млеко). 

 
II. НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ НА СУРОВОТО  МЛЕКО 
И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ ЗА АНАЛИЗА И СУПЕРА-

НАЛИЗА 
 

Член 3 
Суровото млеко може да се откупи само ако се чува 

во садови и контејнери кои ги задоволуваат посебните 
барања за безбедност на млеко.  

За да се обезбеди задржување на квалитетот и без-
бедноста на суровото млеко без значителни промени на 
истите треба да се одржуваат условите за хигиена и 
ладниот синџир. 

Во садовите и контејнерите млекото треба да се чу-
ва на  температура  пропишана  со Правилникот за по-
себните барања за безбедност и хигиена и нацинот и 
постапката на вршење на службените контроли на мле-
кото и млечните производи (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.151/07)*1 но притоа да не се 
замрзнува.  

 
Член 4 

Примерок млеко (мостра)  е она количество сурово 
млеко кое по својот состав и особини го претставува 
целокупното количество сурово млеко од кое е земена 
мострата. 

Мострите се земаат непосредно од секој индивиду-
ален производител или посебно од секој производител 
кој го доставува суровото млеко во собирно место.  

Земената мостра млеко треба да претставува просе-
чен, пропорционален т.е. репрезентативен примерок 
кој треба да биде: 

- едноличен; 
- добро затворен; 
- правилно земен; 
- во одредено количество; 
- означен на пропишаниот начин и 
- конзервиран (конзерванс и ладење). 
 

Член 5 
Земањето на мостри се врши секој месец по метод 

на случаен избор и тоа најмалку : 
- два пати во месецот за испитување содржина на 

масти и протеини во суровото млеко;  
- еднаш во месецот за испитување на вкупен број на 

микроорганизми;  
- еднаш во месецот за испитување на вкупен број на 

соматски клетки и 
- еднаш во месецот за испитување на точката на 

мрзнење на суровото млеко.  
 

Член 6 
Земање на мостри млеко се изведува по следниот 

редослед: 
- пред земање на мостри од суровото млеко, кон-

тролорот ги отвара сите садови на еден производител и 
врши визуелен  преглед на суровото млеко (органолеп-
тичка контрола) со која утврдува дали суровото млеко 
има својствен изглед, боја, мирис и чистота, односно 
дали  во суровото млеко постојат визуелно видливи 
промени; 

- во секој сад во кој се чува суровото млеко, контро-
лорот со помош на приборот за земање на мостри, го 
меша суровото млеко од површината кон дното на са-
дот (полукружно) и обратно, со што го изедначува не-
говиот состав.  

Во случај кога производителот на суровото млеко 
го доставува млекото во цистерна,  истото мора добро 
да се промеша со стерилен прибор пред да се земе мо-
стра; 

- ако  производителот  целокупната количина на су-
рово млеко ја чува/доставува во повеќе садови, контро-
лорот од сите садови зема одредена количина на суро-
во млеко (правило на пропорционалност), ја става  во 
еден  заеднички сад  и подготвува голем просечен при-
мерок на сурово млеко за тој производител. Примеро-
кот  добро се  промешува и се става во пластични ши-
шенца во кои претходно е ставен конзерванс.  Шишен-
цето за земање на мостра треба да биде чисто; 

Мострите  наменети за одредување на вкупен број 
на микроорганизми и соматски клетки треба да бидат 
ставени во стерилни шишенца. Мострите наменети за  
одредување на вкупен број на микроорганизми и со-
матски клетки се чуваат на температура под 40С и не 
се става конзерванс. Земениот примерок изнесува око-
лу 40 мл, со тоа што млекото  мора да завзема најмалку 
½, а најмногу ¾  од шишенцето.  

Шишенцето со мострата треба да биде добро затво-
рена за да не дојде до негово излевање при транспор-
тот, во спротивно мострата не треба да се земе како ре-
презентативен примерок и не се анализира. При отва-
рање и затворање на шишенцето, треба внимателно да 
се ракува со затворачот на шишенцето, како би се из-
бегнала контаминација на мострата млеко со микроор-
ганизми од околината (загадување на примерокот). 
Шишенцето со мострата од суровото млеко треба да 
биде означена со бар код налепница наменета за секој 
индивидуален производител, која се лепи вертикално 
на шишенцето; 

- по затворање на мострата, содржината треба до-
бро да се измеша со бавно вртење на шишенцето во две 
насоки, се додека целото количество мостра не постиг-
не еднолична распределба на конзервансот во мостра-
та. Со правилно мешање на содржината се постигнува 
хомогено растворање и побрзо дејство на конзервансот 
во целокупното количество, што осигурува трајност на 
мострата; 

- земањето примерок на сурово млеко треба да ја 
контролира и самиот производител. Во случај на не-
правилности, недостатоци и несогласувања во постап-
ката, производителот треба да ја известува овластената 
лабораторија; 

- шишенцата со мостри  правилно се пакуваат во 
соодветни сталаци, по редослед на земање на мострите. 
По извршеното собирање на мострите во сталаци  тие 
се транспортираат во соодветна кутија заедно со неи-
скористените шишенца  и бар код налепници; 

- земените примероци треба да се чуваат и транс-
портираат до лабораторијата  на температура од +4 C; 

- за земените мостри од суровото млеко контроло-
рот пополнува дневен записник со податоци од произ-
водителите на сурово млеко од кои се земени  мострите 
и го става во кутијата заедно со мострите и 

- земањето на мостри за испитување на квалитетот 
на суровото млеко за кои не е пропишан начинот во 
овој член ќе се вршат согласно нормативите во стан-
дардот „Млеко и млечни производи, упаство за земање 
примероци МК ИСО 707:2010" . 

 
III.СОДРЖИНА, ФОРМА И НАЧИН  

НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ 
 

Член 7 
 Дневниот записник од член 6 алинеја 8 од овој пра-

вилник се води на образец  во А4 формат  на листови 
од бела хартија кои се копираат еден на друг. 

Дневниот записник ги содржи следните податоци 
значајни за резултатот на испитувањето:  

- име и презиме, место и РБО (регистерски број на 
одгледувалиште) на производителот; 

- назив и седиште на откупувачот на сурово млеко; 
- датум и време на земање на мострата; 
- вид на суровото млеко; 
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- број на поединачно земени мостри;  
- анализа која треба да се изврши на мострата; 
- вид и количина на конзерванс, ако се додадени во 

мострата; 
- назив на овлстената лабораторија до која се доста-

вуваат мострите и  
- име и презиме на контролорот и своерачен пот-

пис.  
Формата и содржината на дневниот записник е да-

дена во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.
 Дневниот записник за  земените мостри на сурово 
млеко се води во пишана и електронска форма. 

    
 

IV.МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА СУРОВО МЛЕКО 
 

Член 8 
Мострите на сурово млеко се до започнување на ла-

бораториските испитувања се чуваат во комора на тем-
пература од +4 C. 

Член 9 
Испитувањето на квалитетот на сурово млеко (во 

понатамошниот текст: испитување) се врши со рефе-
рентни, стандардни и рутински методи. 

При анализа и супер анализа на сурово млеко се ко-
ристат следните методи: 

а) за одредување на содржината на протеини:  
- метода на Kjeldahl – референтна метода - MK EN 

ISO 8968-1:2001;  
- метода на Kjeldahl (макро метода) МК EN ISO 

8968-2:2001;   
- метода со амидо црно – рутинска метода  ISO 

5542:1984 и 
- метода со инфрацрвена спектроскопија (FTIR; 

MID) - рутинска метода  IDF 141C: 2000; 
б) за одредување на содржината на млечни масти:  
- гравиметриска метода - рефернетна метода ISO 

1211:2010 (IDF 1:2010); 
- гербер метода ISO 488:2008 (IDF 105:2008) и  
- метода со инфрацрвена спектроскопија (FTIR; 

MID) - рутинска метода  IDF 141C: 2000; 
в) за одредување точка на мрзнење:  
- криоскопска референтна метода МК EN ISO 

5764:2009; 
г) за одредување на вкупен број на бактерии во су-

рово млеко: 
- референтна метода со броење на колонии на 300С 

МК EN ISO 4833:2003; 
- алтернативна метода со броење на колонии на на 

300С EN/ISO 16140:2003; 
- квантитативно одредување на микробиолошкиот 

квалитет - рутинска метода IDF 161A:1995 и 
- односот на конверзија помеѓу референтната и ал-

тернативните методи се работи според стандардот ISO 
21187:2004; 

д) за одредување на вкупен број на соматски кле-
тки: 

- микроскопска метода – референтна метода   
241ISO 13366-1:2008 (IDF 148-1: 2008) и 

- флуоро-опто електронско броење – рутинска ме-
тода ISO 13366-2:2006 (IDF 148-2: 2006) и 

ѓ) за органолептичка оцена  на суровото млеко ISO 
22935-2:2009 (IDF 99-2: 2009). 

Член 10 
Испитувањето се врши во лабораторија со мерни 

уреди кои се заверени и проверени и имаат следливост 
до државниот еталон. 

Точноста на направените испитувања од ставот 1 на 
овој член се проверуваат со референтните методи во 
референтни лаборатории и со меѓулабораториска кон-
трола со други лаборатории кои имаат слична опрема 
за анализа. 

Член 11 
За секоја проба на млекопроизводителот треба да 

биде известен за намената на примерокот. 
Секој млекопроизводител може да побара да му се 

земе паралелен примерок, соодветно запечатен и обе-
лежан, за суперанализа во  истата или во друга овласте-
на лабораторија.  

 
Член 12 

Поединечните и просечните резултати од испитува-
њето на содржината на протеини и млечни масти се 
претставуваат во процентуални вредности на ниво на 
точност од две децимали.  

Точката на мрзнење се изразува во 0С (Целзиусови 
степени). 

         
V.НАЧИНОТ НА КЛАСИРАЊЕ  И МЕТОДОТ НА 

ВРЕДНУВАЊЕ НА СУРОВО МЛЕКО 
 

Член 13 
Суровото млеко се класира по однос на вкупниот 

број на микроорганизми  и вкупниот број на соматски 
клетки. 

Според вкупниот број на микроорганизми суровото 
млеко се класира во: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Според вкупниот број на соматски клетки суровото 

млеко се класира во: 
 
 
 
 
 
Пониско утврдената класа од просекот на еден од 

двата параметри (вкупен број на микроорганизми и 
вкупен број на соматски клетки) се смета за конечна 
класа на суровото млеко. 

 
Член 14 

 Овчото и козјото сурово млеко според вкупниот 
број на микроорганизми се класира во: 
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Член 15 
Вреднувањето  на суровото млеко се одредува по 

следната формула: 
 
ОЦМ = (М х мц) + (П х пц) + К 
 
ОЦМ - Откупна цена на суровото млеко 
М  - % на млечна маст  
П  - % на протеини 
мц  - цена за процент на млечна маст 
пц  - цена за процент на протеини 
К  - Корекција (додаток за квалитет) 
При формирањето на откупната цена на сурово 

млеко (ОЦМ) млечна маст треба да учествува со 40 %,  
а млечните протеини со 60 %.  

 
Корекцијата на ОЦМ според квалитетот (додаток за 

квалитет) изнесува: 
 
 
 
 
 

Член 16 
За одредување на ОЦМ ќе се користи: 
- просечната содржина на млечна маст и протеини 

измерени во тековниот месец; 
- вкупниот број на микроорганизми добиен како 

просек од последните два месеци и 
- вкупниот број на соматски клетки добиен како 

просек од последните три месеци. 
 
 

Член 17 
Во случај кога од оправдани причини не може да се 

изврши  анализа на утврден број примероци, просечна-
та вредност ќе се пресмета користејќи ги податоците 
од двете претходни испитувања. 

 
 

VI. НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА И  ПРОГРА-
МАТА  ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА ЗА КОНТРОЛОРИ 

 
Член 18 

Обуката на контролорите се врши од страна на ов-
ластена институција, која ги исполнува условите за вр-
шење на обука согласно член 84 од Законот за квалитет 
на земјоделските производи.  

 
Член 19 

Обуката за контролори на сурово млеко треба да се 
изведува преку  теоретската и  практична настава, од 
вкупно 30 школски часа. 

Теоретската настава се врши во просторииите на 
овластената институција и трае 15 школски часа. 

Практичната обука се врши на терен во одгледува-
лишта за производство на млеко, собирни центри за 

откуп на сурово млеко и лаборатории за испитување на 
квалитетот на млекото и трае 15 школски часа. 

Групата  на кандидати за обука за контролори на 
сурово млеко треба да биде составена од 5 до 20 канди-
дати. 

 
Член 20 

По завршената обука, кандидатот треба да полага 
испит пред комисија формирана од министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.  

На кандидатот што го положил испитот, испитната 
комисија му издава уверение за стекнати основни знае-
ња за земање на примероци сурово млеко. Кандидатот 
што посетувал настава, а не положил испит, ќе полага 
на закажани термини, без обврска повторно да посету-
ва  настава. 

Сите обучени контролори секои три години треба 
да имаат дополнителни обуки од осум часа за запозна-
вање со новите техники. 

 
Член 21 

Во Програма за обука на контролори на сурово мле-
ко треба да е разработена содржината на основната 
обука земање на примероци сурово млеко, за хигиената 
на храна и заштита на животната средина, начинот за 
спроведување на едукација и проверка на знаењата и 
издавањето уверенија за стекнати основни знаења за 
земање на примероци сурово млеко, хигиена на суро-
вото млеко  и органолептичка контрола како и водење-
то на евиденција на издадените сертификати. 

Програмата за основната обука за земање примеро-
ци сурово  млеко, хигиена на храната и органолептичка 
контрола треба да ги содржи следните тематски обла-
сти: 

1. Познавање на суровото млеко; 
2. Оценување на органолептчките карактеристики 

на суровото млеко од различни видови домашни жи-
вотни; 

3. Процедура на земање примероци, обележување и 
транспортирање до лабораторијата; 

4. Процедури на водење на евиденција и 
5. Практичен дел. 
a) Практична обука на терен во одгледувалишта за 

производство на млеко, собирни центри за откуп на су-
рово млеко и лабораторија, за правилна постапка при 
земање на мостри сурово млеко и 

б) Практична обука за водење на документација. 
 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 го-
дина. 

 
Број 08-7532/2                        Министер 

25 октомври 2011 година        Љупчо Димовски, с.р. 
        Скопје 
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3324. 
Врз основа на член 135 став 3 од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Ре-

публика Македонија”  бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство, донесе  
ПРАВИЛНИК 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕ-
СТУВАЊЕ СО КОИ ОТКУПУВАЧОТ ПИСМЕНО ГИ ИЗВЕСТУВА  ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОД КОИ 
ОТКУПИЛ СУРОВО МЛЕКО ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД   КЛАСИФИКАЦИЈАТА  И  ВРЕДНУВАЊЕТО 

НА СУРОВОТО МЛЕКО  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината како и начинот на водењето на образецот за изве-
стување со кои откупувачот писмено ги известува производителите од кои откупил сурово млеко за резулта-
тите од класификацијата и вреднувањето на суровото млеко.  

Член 2 
Образецот на известувањето од член 1 на овој правилник за касификација и вреднување на суровото мле-

ко се води на лист А4 формат со бела боја. Содржината на образецот е дадена во Прилог  кој е составен дел 
на овој правилник. 

Известувањето за класификација и вреднување на суровото млеко се води во пишана и електронска форма.  
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 2012 година. 

 
Број 08 -10043/1                                          Министер, 

25 октомври 2011 година                               Љупчо Димовски, с.р.  
    Скопје     
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СУДСКИ СОВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3325. 
Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-
лика Македонија објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.107/2005, на ден 26.10.2011 
година, го донесе следното 

 
Р  Е Ш Е Н И Е                         

1.Се утврдува престанок на судиската функција на 
Mирјана Петрушева, судија  на Основен суд Скопје 1 
Скопје поради исполнување на условите за старосна 
пензија.   

2.Судиската функција  на Мирјана Петрушева пре-
станува на 26.10.2011 година. 

3.Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
Бр. 07-1776/1                                Судски совет 

26 октомври 2011 година       на Република Македонија, 
    Скопје                                       Претседател, 

               Александра Зафироска, с.р.    
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3326. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 
136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 31 октомври 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИ-
МАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОП-
ЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ 
СТАВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА НА ТОПЛИФИКАЦИЈА  

АД-СКОПЈЕ  
1. Во Одлуката за утврдување на регулиран макси-

мален приход за производство на топлинска енергија за 
греење и тарифни ставови за 2011 година на ТОПЛИ-
ФИКАЦИЈА АД-Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 
104/11) точките 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„ 1. На друштвото за производство на топлинска 
енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-Скопје, по извршена-
та контрола на одобрената цена со која се остварува ре-
гулираниот максимален приход, се утврдува регулира-
ниот максимален приход за вршење на регулираната 
дејност производство на топлинска енергија за 2011 го-
дина да изнесува 2.054.538.685 денари за произведена 
количина на топлинска енергија од 619.464.396 kWh и 
ангажирана моќност од 521.641 kW за период јануари - 
април 2011 година, односно 505.344 kW за период 
октомври - декември 2011 година. 

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се утврдуваат следните тарифни 
ставови за производство на топлинска енергија на ниво 
на производител за период ноември – декември 2011 
година: “ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 ноември  
2011 година. 

 
УП1 Бр. 08-63 

31 октомври 2011 година                     Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

__________  
3327. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 
136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 31 октомври 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИ-
МАЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИ-
БУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 
2011 ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ 

 
1. Во Одлуката за утврдување на регулиран макси-

мален приход за производство на топлинска енергија за 
греење и тарифни ставови за 2011 година на СКОПЈЕ 
СЕВЕР АД – Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 
104/11) точките 1, 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„ 1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла 
вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регу-
лираниот максимален приход за производство, дистри-
буција и снабдување со топлинска енергија за греење 
за 2011 година, да изнесува 103.702.724 денари, за про-
изведена количина на топлинска енергија од 25.599.409 
kWh на ниво на производител и испорачана количина 
на топлинска енергија од 23.807.450 kWh, на ниво на 
мерно место. 

2. За периодот август – декември 2011 година на 
Друштвото за снабдување со пареа и топла вода 
СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулирани-
от максимален приход за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 го-
дина, да изнесува 48.132.414 денари, за произведена 
количина на топлинска енергија од 11.002.527 kWh на 
ниво на производител и испорачана количина на топ-
линска енергија од 10.232.350 kWh, на ниво на мерно 
место. 

3. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 2 на оваа Одлука, како и согласно та-
рифниот систем за продажба на топлинска енергија за 
греење, тарифните ставови за период од 1 ноември до 
31 декември 2011 година се утврдуваат да изнесуваат:“  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 ноември  2011 година. 

 
УП1 Бр. 08-65 

31 октомври 2011 година                    Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
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3328. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 
136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 31 октомври 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МА-
КСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕ-
ЊЕ  ЗА  2011 ГОДИНА  НА СНАБДУВАЊЕ ИСТОК  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. Во Одлуката за утврдување на регулиран макси-

мален приход и тарифни ставови за вршење на енергет-
ската дејност снабдување со топлинска енергија за гре-
ење  за 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДОО-
ЕЛ Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 104/11) точки-
те 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 се менуваат и гласат: 

„ 1. На друштвото за снабдување со топлинска 
енергија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се 
одобрува регулиран максимален приход од 684.053.944 
денари за 2011 година за испорачана количина на топ-
линска енергија од 157.152.094 kWh, “ 

2. За периодот август-декември 2011 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува 
регулиран максимален приход од 314.815.786 денари, 
за испорачана количина на топлинска енергија од 
69.022.427 kWh.“ 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 592.291.516 денари, за набавени 
178.581.925 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија. “ 

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 275.306.679 денари, за набавени 
78.434.576 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија. “ 

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 55.113.366 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
157.152.094 kWh, на ниво на мерно место.“  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 23.523.530 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
69.022.427 kWh, на ниво на мерно место. “ 

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-
лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година. 
 

УП1 Бр. 08-66 
31 октомври 2011 година                    Претседател, 

     Скопје                      Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3329. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 
136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 31 октомври 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МА-
КСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕ-
ЊЕ  ЗА 2011 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР  

ДООЕЛ СКОПЈЕ  
1. Во Одлуката за утврдување на регулиран макси-

мален приход и тарифни ставови за вршење на енергет-
ската дејност снабдување со топлинска енергија за гре-
ење за 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДОО-
ЕЛ Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 104/11) точки-
те 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 се менуваат и гласат: 

„ 1. На друштвото за снабдување со топлинска 
енергија, СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, 
се одобрува регулиран максимален приход од 
930.123.338 денари за 2011 година за испорачана коли-
чина на топлинска енергија од 221.079.733 kWh, 

2. За периодот август-декември 2011 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се одобру-
ва максимален приход од 429.464.272 денари, за испо-
рачана количина на топлинска енергија од 97.099.945 
kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 833.228.796 денари, за наба-
вени 251.226.969 kWh на влез на дистрибутивната мре-
жа и истиот износ го плаќа на производителот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 387.298.224 денари, за наба-
вени 110.340.847 kWh на влез на дистрибутивната мре-
жа и истиот износ го плаќа на производителот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија. 
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7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 45.337.070 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
221.079.733 kWh, на ниво на мерно место. 

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 19.677.723  денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
97.099.945 kWh, на ниво на мерно место. 

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година. 

 
УП1 Бр. 08-67 

31 октомври 2011 година                     Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3330. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 
136/11) и член 28 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 31 октомври 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МА-
КСИМАЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕ-
ЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД  

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 
1. Во Одлуката за утврдување на регулиран макси-

мален приход и тарифни ставови за вршење на енергет-
ската дејност снабдување со топлинска енергија за гре-
ење за 2011 година на СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ 
Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 104/11) точките 1, 
2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 се менуваат и гласат: 

„ 1. На друштвото за снабдување со топлинска 
енергија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се 
одобрува регулиран максимален приход од 725.209.058 
денари за 2011 година за испорачана количина на топ-
линска енергија од 166.896.841 kWh,  

2. За периодот август-декември 2011 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува 
регулиран максимален приход од 333.811.186 денари, 
за испорачана количина на топлинска енергија од 
73.302.396 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 629.018.554 денари, за набавени 
189.655.501 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 292.378.000 денари, за набавени 
83.298.177 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 57.268.893 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
166.896.841 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 24.456.367 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
73.302.396 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 ноември 2011 година. 

 
УП1 Бр. 08-68 

31 октомври 2011 година                      Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
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3331. 
Врз основа на член 22, став 1, алинеја 3 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/11) Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македонија 
на седницата одржана на 31.10.2011 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ТА-
РИФИ ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕ-

МОТ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА  
НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Правилник се уредува начинот и условите 
за формирање, одобрување и контрола на тарифите (во 
понатамошниот текст: регулирање на тарифи) со кои се 
остварува регулираниот максимален приход за вршење 
на регулираните дејности од областа на природен гас. 

Одредбите на овој Правилник се однесуваат на 
претпријатијата кои имаат обврска да обезбедат јавна 
услуга за пренос, управување со системот за пренос на 
природен гас и дистрибуција на природен гас (во пона-
тамошниот текст: регулирани дејности). 

Под регулирани дејности од областа на природен 
гас во смисла на став 2 од овој член се подразбираат: 

- пренос на природен гас, 
- управување со системот за пренос на природен гас 

и  
- дистрибуција на природен гас.  
Претпријатијата кои ги вршат регулираните дејно-

сти од став 3 на овој член, се должни да ги формираат 
тарифите согласно соодветната методологија утврдена 
со овој Правилник. 

 
Член 2 
Цели 

Регулирањето на тарифите, согласно начинот и по-
стапката утврдени со овој Правилник има цел да обез-
беди:   

- создавање на стабилни и предвидливи услови за 
работење на регулираните претпријатија при вршење 
на регулираните дејности од член 1 на овој Правилник; 

- заштита од злоупотреба на доминантна и моно-
полска положба на претпријатијата кои вршат регули-
рани дејности; 

- урамнотежување на меѓусебните интереси на 
претпријатијата кои вршат регулирани дејности од 
член 1 од овој Правилник и на корисниците на регули-
раните дејности; 

- потикнување на ефикасното работење на регули-
раните претпријатија; 

- создавање услови за развој и одржување на по-
стојните и изградба на нови капацитети за пренос и ди-
стрибуција со природен гас; 

- обезбедување на сигурно, континуирано и безбед-
но снабдување со природен гас;  

- надоместување на оправданите трошоци коишто 
регулираните претпријатија ги имаат во вршењето на 
регулираната дејност, како и разумен принос на капи-
талот; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги да-
ваат претпријатијата; 

- недискриминаторен третман на регулираните 
претпријатија и примена на објективни критериуми и 
транспарентни методи и постапки за регулирање на це-
ните на природниот гас и 

- заштита и унапредување на животната средина во 
вршењето на регулираните дејности. 

 
Член 3 

При регулирањето на тарифите на дејностите од 
член 1, став 3 на овој Правилник, се користи методоло-
гија на поттикнувачка регулатива за определен регули-
ран период, со примена на методологиите содржани во 
прилог 1, 2 и 3 од овој Правилник. 

 Примената на методологиите од прилозите 1, 2 и 3 
на регулираното претпријатие му обезбедува приход за 
покривање на оправданите трошоци и соодветен при-
нос на капиталот во регулираниот период определен 
согласно членот 4 од овој Правилник. 

    
Член 4 

Регулиран период и времетраење  
на регулиран период 

Под регулиран период се подразбира период од ед-
на или повеќе календарски години за кој што на регу-
лираното претпријатие му се утврдуваат просечни та-
рифи потребни за вршење на регулираните дејности, 
согласно одредбите од овој Правилник. 

Времетраењето и датумот на отпочнување на регу-
лираниот период за секоја од регулираните дејности од 
член 1 на овој Правилник, пооделно изнесува: 

- за регулираната дејност пренос на природен гас, 
регулираниот период е пет години и  започнува од 
01.01.2012 година; 

- за регулираната дејност управување со системот 
за пренос на природен гас, регулираниот период е пет 
години и започнува од 01.01.2012 година; 

- за регулираната дејност дистрибуција на природен 
гас, регулираниот период е пет години и започнува од 
01.01.2012 година; 

Базна година е годината која е две години пред пр-
вата година од регулираниот период.  

Член 5 
Сметководствени стандарди 

Претпријатието кое врши регулирани дејности од 
член 1 став 3 од овој Правилник, своето сметководство 
го води во согласност со важечката законска регулати-
ва во Република Македонија. 

За целите на регулирање на тарифите, регулираното 
претпријатие должно е при поднесување на барање за 
одобрување на регулиран приход и тарифи до Регула-
торната комисија за енергетика, согласно член 17, став 
1 на овој Правилник, да достави податоци согласно 
формуларите и табелите дадени во Прилог 4, кој е со-
ставен дел на овој Правилник, односно  претпријатието 
да изврши групирање на сметководствените позиции 
согласно методологијата за соодветната регулирана 
дејност што е составен дел на овој Правилник. 

Претпријатието кое врши регулирани дејности е 
должно, согласно Законот за енергетика и овој Правил-
ник, по барање на Регулаторната комисија за енергети-
ка да доставува и други податоци и информации по-
требни за регулирање на цената и да овозможи увид во 
расположивата инвестиционо-техничката документа-
ција за проекти од областа на регулираната дејност.  

Член 6 
Претпријатието кое врши две или повеќе регулирани 

дејности или покрај регулираната дејност врши и некоја 
друга дејност која во смисла на овој Правилник не се сме-
та за регулирана дејност, должно е во своите интерни 
пресметки да води одвоена сметководствена евиденција 
за секоја од дејностите која ја врши поодделно, како и да 
изготви консолидиран финансиски извештај согласно за-
конските прописи во Република Македонија. 

 
II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА  

РЕГУЛИРАНИ ТАРИФИ  
Член 7 

Начин на регулирање на тарифите 
Утврдените тарифи треба да обезбедат приход за: 
- покривање на оправданите оперативни трошоци и 

амортизацијата на средствата за вршење на соодветна-
та регулирана дејност, направени во рамки на нормали-
зираните трошоци при остварување на пропишан ква-
литет на вршење на регулираната дејност. 

- обезбедување на соодветна стапка на принос на 
капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои 
ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и до-
стапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите 
потрошувачи на природен гас на подрачјето на кое се 
обезбедува јавната услуга. 
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Регулираниот приход ги вклучува и приходите кои 
што претпријатието ги остварува по други основи при 
вршење на регулираната дејност.     

Член 8 
Регулирани тарифи 

Просечната тарифа за користење на системот за 
пренос на природен гас која му се определува на опера-
торот на системот за пренос на природен гас, за секоја 
година од регулираниот период, претставува единечна 
цена добиена како количник од регулираниот приход 
определен за соодветната година од регулираниот пер-
иод поделен со соодветната количина на пренесен при-
роден гас во истата година. 

Просечната тарифа за користење на системот за 
пренос на природен гас се состои од: 

- дел наменет за пренос на природен гас, кој се 
пресметува врз основа на вкупниот регулиран приход 
на сите оператори на преносните мрежи и 

- дел наменет за управување со системот за пренос 
на природен гас, кој се определува врз основа на регу-
лираниот приход на операторот на преносниот систем, 
вклучувајќи ги и трошоците за одржување на средства-
та што не се во сопственост на операторот на системот 
за пренос. 

Тарифата за услугата дистрибуција на природен 
гас, која му се определува на операторот на системот за 
дистрибуција на природен гас, за секоја година од ре-
гулираниот период, претставува тарифа добиена како 
количник од регулираниот приход определен за соод-
ветната година од регулираниот период поделен со со-
одветната количина на дистрибуиран природен гас во 
истата година. 

Цената по која операторот на системот за пренос на 
природен гас им фактурира на корисниците на систе-
мот за настанатите отстапувања од најавените физички 
трансакции, се пресметува во согласност со Методоло-
гијата за пресметка на надоместок за услугите за урам-
нотежување. 
 

1. Пренос на природен гас 
 

Член 9 
Регулираниот приход на операторот на преносната 

мрежа за услугата пренос на природен гас, треба да ги 
покрие оправданите трошоци за пренос, како и да обез-
беди соодветен принос на капиталот, а се определува 
на начин и постапка со примена на методологијата и 
критериумите дадени во Прилог 1 кој што е составен 
дел на овој Правилник. 

Надоместокот наменет за пренос на природен гас, 
од член 8, став 1, алинеја 1, се определува врз основа 
на вкупните потребни приходи на сите оператори на 
преносните мрежи определени врз основа на став 1 на 
овој член.  

 
2. Управување со системот за пренос  

на природен гас 
 

Член 10 
Регулираната тарифа за услугата на претпријатието 

кое врши управување со системот за пренос на приро-
ден гас, треба да ги покрие оперативните трошоци за 
работење на системот за пренос на природен гас, тро-
шоците за одржување на средствата што не се во сопс-
твеност на операторот на системот за пренос на приро-
ден гас и да обезбеди соодветен принос на капиталот, а 
се определува на начин и постапка со примена на мето-
дологијата и критериумите дадени во Прилог 2 кој што 
е составен дел на овој Правилник. 

Регулираната тарифа од став 1 на овој член треба да 
ги покрие трошоците за: 

- управување, работење и одржување на системот 
за пренос ; 

- организација на пазарот на природен гас; 
- воспоставување, организирање и контрола на тр-

гувањето со природен гас,  системски услуги и преку-
гранично тргување ; 

- природен гас за покривање на загубите на систе-
мот за пренос и 

- доделување на расположливите преносни капаци-
тети и разрешување на преоптоварувањата во пренос-
ната мрежа. 

 
Член 11 

Системските услуги во системот за пренос на при-
роден гас, од член 10 на овој Правилник  се однесуваат 
на обврските кои што се однесуваат на: 

- управување и обезбедување на пристап до систе-
мот за пренос на природен гас; 

- регистрирање, урамнотежување и пресметување 
на отстапувањата меѓу тековната и договорената коли-
чина на природен гас за пренос; 

Количините на природниот гас за покривање на 
дозволените технички загуби на природниот гас во 
преносната мрежа се признаваат до 0,5 % од вкупната 
влезна количина на природен гас во преносниот си-
стем. 

Цената по која ќе се пресметува трошокот за покри-
вање на техничките загуби на природниот гас во пре-
носната мрежа е цената по која операторот на системот 
за пренос го набавува природниот гас.    

 
Член 12 

Согласно тарифите за пренос и управување со си-
стемот за пренос на природен гас, одобрени од Регула-
торната комисија за енергетика, операторот на систе-
мот за пренос на корисниците на системот за пренос на 
природен гас им фактурира надоместок за користење 
на системот за пренос на природен гас. Надоместокот 
за користење на преносниот систем се состои од дел од 
надоместок наменет за управување со системот за пре-
нос на природен гас и дел од надоместок наменет за 
пренос на природен гас.   

Надоместокот наменет за управување со системот 
за пренос се определува врз основа на член 10 и При-
лог 2 од овој Правилник. 

Приходот остварен од надоместокот за користење 
на преносниот систем, операторот на системот за пре-
нос ќе го распредели соодветно на учеството во вкуп-
ниот приход на операторите на преносните мрежи, 
одобрени од страна на Регулаторната комисија за енер-
гетика. 

 
3. Дистрибуција на природен гас  

Член 13 
Регулираната тарифа за услугата на претпријатието 

кое врши дистрибуција и управување со системот за 
дистрибуција на природен гас, треба да ги покрие тро-
шоците за дистрибуција, трошоците за управување со 
системот за дистрибуција на природен гас и да обезбе-
ди соодветен принос на капиталот, а се определува на 
начин и постапка утврдена со овој Правилник и со при-
мена на методологијата дадена во Прилог 3, кој што е 
составен дел на овој Правилник. 

 
Член 14 

Во случај кога на системот за дистрибуција на при-
роден гас се приклучени помалку од 100.000 корисни-
ци, правното лице кое врши енергетска дејност дистри-
буција на природен гас, врши и дејност снабдување со 
природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција со природен гас. 

Регулираната тарифа за услугата на претпријатието 
кое врши дистрибуција, управување со системот за ди-
стрибуција на природен гас и снабдување со природен 
гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот 
за дистрибуција, треба да ги покрие трошоците за ди-
стрибуција, трошоците за управување со системот за 
дистрибуција на природен гас, трошоците за снабдува-
ње со природен гас и да обезбеди соодветен принос на 
капиталот, а се определува на начин и постапка утврде-
на со овој Правилник и со примена на методологијата 
дадена во Прилог 3, кој што е составен дел на овој Пра-
вилник. 
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Член 15 
Количините на природниот гас за покривање на 

дозволените технички загуби на природниот гас во ди-
стрибутивната мрежа се признаваат до 0,7% од вкупна-
та влезна количина на природен гас во дистрибутивни-
от систем. 

Цената по која ќе се пресметува трошокот за покри-
вање на техничките загуби на природниот гас во ди-
стрибутивната мрежа е цената по која дистрибутерот 
го набавува природниот гас.   

4. Распределување на регулираниот приход 
 

Член 16 
Регулираниот приход за соодветна регулирана деј-

ност, пресметан согласно Прилог 1, 2 и 3 од овој Пра-
вилник, се распределува по тарифи кои што се опреде-
луваат за соодветната регулирана дејност преку тариф-
ни системи. 

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 

БАРАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ  
ТАРИФИ 

 
Член 17 

Регулираните претпријатија од член 1 од овој Пра-
вилник поднесуваат барање до Регулаторната комисија 
за енергетика за одобрување на регулиран приход и та-
рифи, согласно со овој Правилник (во понатамошниот 
текст: барање), најдоцна 60 дена пред истекот на регу-
лираниот период. 

Барањето го доставува управителот или директорот 
на претпријатието по претходна добиена согласност од 
органот на управување. 

Кон барањето, треба да бидат доставени податоци 
за работењето на претпријатието, а особено: 

1. Решение за упис во трговскиот регистар со сите 
прилози и статутот на претпријатиeто во оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар; 

2. Финансиски извештаи со сите прилози изготвени 
согласно законската регулатива во Република Македо-
нија и извештај од ревизијата на финансиските изве-
штаи, за претпријатието како правно лице, како и за се-
која регулирана дејност поодделно доколку исто прав-
но лице врши повеќе од една регулирана дејност, како 
и консолидирани финансиски извештаи, во согласност 
со закон; 

3. Бруто биланс за базната година и за секоја наред-
на по базната година, до денот на доставување на бара-
њето изготвен во Еxcel формат, 

4. Финансиско-сметководствени и техничко-еко-
номски и други податоци и информации изготвени во 
Еxcel формат, согласно со Прилог 4 кој што е составен 
дел на овој Правилник; 

5. Податоци за пренесена, дистрибуирана и испора-
чана количина на природен гас на тарифните потрошу-
вачи, презентирани во соодветни табели од Прилог 4, 
кој што е составен дел на овој Правилник;  

6. Податоци за број на потрошувачи; 
7. Инвестициона програма со план за изградба на 

нови објекти, реконструкција и ревитализација на 
постојните објекти, во текот на регулираниот период, 
за секоја година пооделно, со опис и образложение за 
економската и енергетската оправданост на секоја ин-
вестиција пооделно со што ќе се потврди подобрување-
то на сигурноста во снабдувањето со природен гас и 
квалитетот на јавната услуга, како и податоци за степе-
нот на реализација на инвестициите до денот на подне-
сување на барањето; 

8. Други релевантни податоци за вршење на регули-
раната дејност, по барање на Регулаторната комисија 
за енергетика во текот на постапката, до донесувањето 
на Одлуката за одобрување на регулираните тарифи. 

Кон барањето од став 1 на овој член претпријатието 
е должно да достави изјава за веродостојноста на пода-
тоците во барањето, потпишана од одговорното лице 
на претпријатието. Содржината на изјавата е дадена во 
Прилог 5 кој што е составен дел на овој Правилник.  

Барањето се доставува во 4 (четири) примероци и 
во електронска форма, од кои податоците од став 3, 
точка 2, 3 и 4 на овој член задолжително се доставуваат 
и во Excel формат, која овозможува обработка од стра-
на на Регулаторната комисија за енергетика. 

 
Член 18 

Постапување по барањето 
Постапката за одобрување на регулираните тарифи 

и цени, отпочнува со денот на приемот на барањето во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика. 

Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, 
Регулаторната комисија за енергетика го разгледува и 
го анализира барањето и доколку утврди дека недоста-
суваат одредени податоци и документи, ќе донесе 
заклучок со кој ќе го задолжи регулираното претприја-
тие во определен временски рок да ги достави бараните 
податоци и документи. Регулаторната комисија за 
енергетика може пред донесување на заклучокот да го 
повика претпријатието на заеднички состанок за до-
полнителни информации и појаснувања во врска со 
поднесеното барање.        

Доколку регулираното претпријатие во рокот опре-
делен со заклучокот од став 2 на овој член во целост не 
постапи по барањата за дополнување на одредени по-
датоци и документи, Регулаторната комисија за енерге-
тика ќе ја спроведе постапката со користење на подато-
ците што биле поднесени или други податоци што и се 
на располагање. 

Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне 
постапка согласно член 19 на овој Правилник, за при-
бирање на мислења и предлози по барањето, од заинте-
ресираните правни и физички лица, најдоцна до исте-
кот на 30 дена од денот на поднесување на барањето. 

      
Член 19 

Објавување на барањето 
Регулаторната комисија за енергетика го утврдува 

текстот на барањето, што ќе биде објавен на веб-стра-
ната на Регулаторната комисија за енергетика, и на 
трошок на регулираното претпријатие, го објавува во 
два дневни весника, од кои во еден кој што се објавува 
на македонски јазик и еден кој што се објавува на јази-
кот што го говорат најмалку 20% од граѓаните кои го-
ворат службен јазик кој не е македонски. 

Рокот на прибирање на мислења и предлози од за-
интересираните физички и правни лица не може да 
биде подолг од 7 дена од денот на објавувањето. 

Врз основа на податоците доставени кон барањето, 
како и врз основа на анализата на доставените мислења 
од заинтересираните физички и правни лица, Регула-
торната комисија за енергетика изготвува нацрт текст 
на Одлуката со образложение, кој што ќе биде предмет 
на расправа на Подготвителната седница на Регулатор-
ната комисија за енергетика. 

 
Член 20 

Подготвителна седница 
По изготвување на нацрт текстот на Одлуката од 

став 3 на член 19, Регулаторната комисија за енергети-
ка е должна да свика подготвителна седница.  

Кон поканата за присуство на подготвителната сед-
ница се доставуваат нацрт текстот на Одлуката и мис-
лењата добиени од заинтересираните правни и физички 
лица.  

За присуство и учество во расправата на подготви-
телната седница се покануваат овластени претставници 
на подносителот на барањето, институции и организа-
ции, како и заинтересирани претпријатија. 
 

Член 21 
Редовна седница 

Регулаторната комисија за енергетика е должна нај-
доцна во рок од 60 дена од денот на доставувањето на 
барањето да одржи редовна седница на која ќе донесе 
одлука по барањето за регулиран приход и тарифа.  
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Член 22 
Примена на Деловникот на Регулаторната комисија 

за енергетика 
Одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-

ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
соодветно се применуваат на организирањето и одржу-
вањето на подготвителната седница и редовната седни-
ца на Регулаторната комисија за енергетика.  

 
Член 23 

Определување на регулиран приход и тарифа за 
пренос и дистрибуција на природен гас за секоја  

година од регулираниот период 
Регулаторната комисија за енергетика, по поднесу-

вање на барањето за регулиран приход и тарифа за ре-
гулиран период, согласно член 17 на овој Правилник ќе 
донесе одлука со која ќе го определи регулираниот 
приход (годишниот приход по составни елементи - 
ABBt) за секоја година од регулираниот период и тари-
фа за секоја регулирана дејност. 

Одлуките за регулиран приход и тарифа за секоја 
година од регулираниот период по првата година од 
регулираниот период, Регулаторната комисија за енер-
гетика ќе ги донесе најдоцна до 25 декември во теков-
ната година за наредната регулирана година, при што 
претпријатијата се должни барањата за регулиран при-
ход и тарифа да ги достават во архивата на Регулатор-
ната комисија за енергетика најдоцна до 30 ноември во 
тековната година за наредната регулирана година. 

Кон барањето од став 2 на овој член, претпријатие-
то треба да го достави следното: 

- бруто биланс за тековната година, до денот на до-
ставување на барањето; 

- податоци за пренесена односно дистрибуирана ко-
личина на природен гас, презентирани во соодветни та-
бели од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Пра-
вилник; 

- други релевантни податоци за вршење на регули-
раната дејност по барање на Регулаторната комисија за 
енергетика во текот на постапката, до донесување на 
Одлуката. 

Во постапката од став 1 на овој член, доставеното 
барање ќе биде објавено најдоцна до 5-ти декември, 
рокот на доставување на предлози и мислења од заин-
тересираните правни и физички лица не може да биде 
подолг од 7 дена, подготвителната седница ќе се одржи 
најдоцна до истекот на дваесеттиот ден од приемот на 
барањето, а одлуката донесена на главна седница на 
Регулаторната комисија за енергетика ќе почне да се 
применува од 1-ви јануари во наредната година. 

  
Член 24 

Регулираните претпријатија се должни најдоцна до 
10 март во тековната година до Регулаторната комиси-
ја за енергетика да достават: финансиски извештаи со 
сите прилози изготвени согласно законската регулати-
ва во Република Македонија за претходната година, за-
ради вршењето на годишната контрола.  

   
Член 25 

Промена на одобрениот регулиран приход  
и тарифа 

Доколку во регулираниот период, оперативните 
трошоци се зголемиле за повеќе од 5% во однос на одо-
брените оперативни трошоци, како последица на окол-
ности кои не постоеле или не можеле да се предвидат 
во времето на одобрување на регулираниот приход и 
тарифа, претпријатието може да поднесе барање до Ре-
гулаторната комисија за енергетика за зголемување на 
регулираниот приход и тарифи за тековната година и 
за останатиот дел од регулираниот период чие време-
траење е определено во согласност со член 4 од овој 
Правилник. 

Доколку во регулираниот период, оперативните 
трошоци се намалиле за повеќе од 5% во однос на одо-
брените оперативни трошоци, како последица на окол-
ности кои не постоеле или не можеле да се предвидат 

во времето на одобрување на регулираниот приход и 
тарифи, претпријатието е должно да поднесе барање до 
Регулаторната комисија за енергетика за намалување 
на регулираниот приход и тарифи за тековната година 
и за останатиот дел од регулираниот период чие време-
траење е определено во согласност со член 4 од овој 
Правилник. 

Кон барањата од став 1 и став 2 на овој член, бара-
телот е должен во финансиско-сметководствените и 
техничко-економските податоци и информации доста-
вени во Прилогот 4 на овој Правилник, да ги иденти-
фикува податоците и информациите кои што предизви-
кале потреба од поднесување на барањето, како и дру-
ги податоци за кои смета дека се релевантни за одобру-
вање на промена на тарифата. 

Доколку претпријатието, не постапи согласно став 
2 на овој член, Регулаторната комисија за енергетика 
ќе донесе заклучок за отпочнување на постапката за 
намалување на регулираниот приход и тарифи и заклу-
чокот ќе го достави до претпријатието. 

Во заклучокот од став 4 на овој член, ќе бидат опре-
делени роковите за преземање на пооделни дејствија во 
постапката, како и потребната документација која што 
треба да ја достави претпријатието. 

Регулаторната комисија за енергетика ќе ја донесе 
одлуката согласно ставовите 1, 2 и 4 на овој член, во 
рок кој што не може да биде подолг од 30 дена од де-
нот на приемот на барањето во архивата на Регулатор-
ната комисија за енергетика, односно приемот на зак-
лучокот од став 4 во архивата на претпријатието. 

 
IV.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник, 
Правилникот за начинот и условите за регулирање на 
цени за пренос, дистрибуција и снабдување со приро-
ден гас (“Службен весник на РМ” бр. 161/09 и 15/10), 
престанува да важи за енергетските дејности: 

- пренос на природен гас и управување со системот 
за пренос на природен гас,  

- дистрибуција на природен гас, управување со си-
стемот за дистрибуција на природен гас и снабдување 
со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени 
на системот за дистрибуција на природен гас. 

 
Член 27 

Одлуките за одобрување на цена за вршење на деј-
ностите: 

- пренос на природен гас и управување со системот 
за пренос на природен гас за периодот од 01.04.2011 
година до 31.12.2011 година и за 2012 година од регу-
лираниот период за АД ГА-МА Скопје со УП1 бр. 08-
17 од 31.03.2011 година и  

- дистрибуција на природен гас, управување со си-
стемот за дистрибуција на природен гас и снабдување 
со природен гас на тарифните потрошувачи приклуче-
ни на ситемот за дистрибуција на природен гас на Ди-
рекцијата за технолошко-индустриски развојни зони-
Скопје, бр. 02-632/1 од 31.03.2010 година, ќе важат до 
31.12.2011 година. 

 
Член 28 

Претпријатијата чиј регулиран период завршува на 
31.12.2011 година, барањето од член 17 од овој Пра-
вилник треба да го достават до Регулаторната комисија 
за енергетика најдоцна до 15.11.2011 година.   

 
Член 29 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македонија” 
а ќе се применува од 01.01.2012 година.  

 
         Бр. 01-1440/1        Претседател, 
31 октомври 2011 година         Димитар Петров, с.р. 

      Скопје 
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Стр. 60 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 79 

 
 

 
 

 



Стр. 80 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3332. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 8, а во врска со  член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македонија" број  25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/06 ,18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 10 октомври 2011, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВА-
ЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА  СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА СПЕЦИФИЧНИ И КОМПЛЕКСНИ СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука се утврдуваат  референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување од областа 

на специјалистичко – консултативна  стоматолошка здравствена заштита  и тоа: 
1.Референтни цени на пакети на завршени специјалистичко – консултативни стоматолошки услуги од об-

ласта на детска и превентивна стоматологија: 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НАМАКЕДОНИЈА 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а 

ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 
 
  Број: 02-15600/5                                                                                                    Управен одбор 

10 октомври 2011 година                                                                                               Претседател, 
     Скопје                                                                                                                                Јован Грповски, с.р 



31 октомври 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 151 - Стр. 83 

3333. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8, а во врска 

со член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/06 ,18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 
67/09, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011), Управниот 
одбор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 10 октомври 2011, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА ПАКЕТИ НА УСЛУГИ ВО ПРЕВЕНТИ-
ВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИТНА МЕДИ-
ЦИНСКА  ПОМОШ  СО ДОМАШНО  ЛЕКУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
пакети на услуги во превентивна здравствена заштита 
и итна медицина помош со домашно лекување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ брoj 171/2010 
година), во членот 2, се врши измена на следните рефе-
рентни цени: 

 
Шифра Назив на паке-

тот 
Референтна 
цена 

ИМП1 Итна помош 177.000 
ПРЕ1 Домашно леку-

вање 
136.500 

ПРЕ2 Дежурна служба 76.500 
 
ПРЕ3 

Систематски 
преглед, вакци-
нации и совету-
валиште 

 
94.700 

 
ПРЕ4 

Превентивна 
стоматологија 

 
113.000 

ПРЕ5 Итна стоматоло-
гија 

96.200 

ПРЕ6 Патронажа по 
сестра 

40.000 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија", 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство, а ќе се применува од 1.11.2011 годи-
на. 

 
Број 02-15600/7                            Управен одбор 

10 октомври 2011 година                Претседател, 
    Скопје                                    Јован Грповски, с.р. 

__________ 
3334. 

Врз основа на член 30, член 31 став 4 и член 56 став 
1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 
84/2005, 37/2006,1 8/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 10.10.2011 година, 
донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА  

ВО СТРАНСТВО  
Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствени услуги на осигурените лица во странство  
(“Службен весник на Република Македонија“105/2011) 
во членот 3 став 4  по зборот став бројот „4“ се брише 
и се додаваат зборовите “став  2 алинеја 2“. 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„По исклучок од став 2 алинеја 2 на овој член, не се 

доставува профактура од странски здравствени устано-
ви од земјите Република Словенија, Република Хрват-
ска, Република Бугарија и Република Србија, во случаи 
кога во овие земји не се врши потребната здравствена 
услуга, или кога во предлогот за упатување на лекува-
ње во странство од соодветната универзитетска клини-
ка е наведено дека потребната здравствена услуга се 
врши единствено во предложената странска здравстве-
на установа, или кога се работи за потреба од реопера-
тивен зафат или продолжување на лекување, односно 
следна фаза на лекување, во странска здравствена уста-
нова каде претходно бил упатен осигуреникот, односно 
било извршено лекувањето.“ 

Ставовите 5, 6, 7 и 8 стануваат став 6, 7, 8 и 9.  
Член 2 

Во членот 10 став 2 запирката по зборот „постапка“ 
станува точка, а зборовите „во согласност со член 3, 4, 
5, 7 и 8 од овој правилник“ се бришат.  

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи : 
„Постапката за продолжување на лекувањето во 

странската здравствена установа од став 2 на овој член 
се спроведува врз основа на: 

- барање за продолжување на лекување во странс-
тво, кое се поднесува согласно став 1 на член 3 од овој 
правилник; 

- предлог на странската здравствена установа за 
оправданоста на причините за продолжување на леку-
вањето; 

- потребната медицинска документација и друга до-
кументација за текот на лекувањето во странската 
здравствена установа, и  

- оценка и мислење од на првостепената лекарска ко-
мисија на Фондот за потребата од продолжување на бол-
ничкото лекување во странската здравствена установа. 

 
Член 3 

Ставот 2 на членот 11 се менува и гласи: 
„Решението  од став 1 на овој член Фондот го доне-

сува врз основа на:  
- барање за болничко лекување во странство, кое се 

поднесува согласно став 1 на член 3 од овој правилник; 
- предлог за упатување на лекување во странство од 

соодветната универзитетска клиника во Скопје ; 
- потребната медицинска документација и друга до-

кументација за такот на лекувањето во здравствените 
установи во републиката и  

- оценка и мислење од на Првостепената лекарска 
комисија на Фондот за потребата од итност за упатува-
ње на болничкото лекување во странската здравствена 
установа.“  

Член 4 
Во членот 34 по ставот 4 се додава нов став 5 кој 

гласи: 
„По завршување на итноста, може да се одобри пре-

воз за враќање на осигуреното лице со санитетско во-
зило во Република Македонија врз основа на оценка и 
мислење на лекарската комисија на подрачната служба 
на Фондот, а по предлог на странската здравствена 
установа.“ 

Ставовите 5 и 6 стануваат став 6 и 7.  
Член 5 

Во насловот пред член 36 и во член 36 зборот „пре-
воз“ се заменува со зборот „пренос“.  

 
Член 6 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од Мини-
стерот за здравство. 

 
Бр. 02-15600/3                            Управен одбор 

10 октомври 2011 година                  Претседател, 
     Скопје                                   Јован Грповски, с.р. 



Стр. 84 - Бр. 151 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3335. 

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1 точка 5 и член 163 од Законот за радиоди-
фузната дејност („Сл.весник на РМ”, бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/2010 и 145/2010, 97/2011), 
член 19, став 2, алинеја 10, член 30 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст) и член 16 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамки-
те на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ и радиодифузерите од регионот Скоп-
је (градот Скопје и неговата околина), бр.01-861/1 од 11.3.2011 („Сл.весник на РМ“, бр.31/2011), а во соглас-
ност со Заклучокот на Советот, бр.02-3693/38 од 27.10.2011, на 18-та седница, одржана на 18.10.2011 година 
донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ КОПИЈА 
ОД СНИМКА НА ОБЈАВЕНА ИНФОРМАЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМСКИОТ СЕРВИС НА РАДИО-
ДИФУЗЕРИТЕ НА ДРЖАВНО НИВО ВО РМ И РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ОД РЕГИОНОТ СКОПЈЕ (ГРАДОТ 

СКОПЈЕ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА) БР.01-861/1 ОД 11.03.2011 („СЛ. ВЕСНИК НА РМ“, БР. 31 /2011) 
 

Член 1 
Во Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информаци-

ја во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ и радиодифузерите од ре-
гионот Скопје (градот Скопје и неговата околина), бр.01-861/1 од 11.03.2011 („Сл.весник на РМ“, бр.31/2011), 
во понатамошниот текст: Правилникот, во членот 3 зборот „потреби“ на крајот од членот, се менува со зборо-
вите „права и интереси утврдени со закон“. 

   
 

Член 2 
Во Правилникот, во членот 6, став 1, зборовите „потреби и намери“ на крајот од ставот, се менуваат со 

зборовите „права и интереси утврдени со закон“.  
 

Член 3 
Сите останати одредби од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка 

на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ и 
радиодифузерите од регионот Скопје (градот Скопје и неговата околина), бр.01-861/1 од 11.3.2011 („Сл.вес-
ник на РМ“, бр.31/2011), остануваат неизменети. 

 
Член 4 

Овој Правилник за измена на Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од сним-
ка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во РМ 
и радиодифузерите од регионот Скопје (градот Скопје и неговата околина), бр.01-861/1 од 11.3.2011 („Сл.вес-
ник на РМ“, бр.31/2011), влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија. 

 
Бр. 01-861/2                                     Совет за радиодифузија на РМ 

28 октомври 2011 година                                     Претседател, 
    Скопје                                                     м-р Зоран Стефаноски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО 

ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/367/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 23 
ЈУНИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/273/ЗНБП 

ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА–ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
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   Бр. 51-5955/1                                                                           Заменик на претседателот 
25 октомври 2011 година                                                                на Владата на Република   

       Скопје                                                                                            Македонија, 
                                                                                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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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 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


