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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1607. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Адис Зуфер Металиу, од с. Делогожда, 
2. Јасмина Локман Скендери, од Тетово. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осудените лица: 
1. Асан Иштреф Асанов од Велес, во траење од 5 

месеци; 
2. Бујар Азис Селими од с. Врапчиште, во траење 

од 3 месеци; 
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3. Даниел Илија Глигоров од Кочани, во траење од 
3 месеци; 

4. Кристијан Валентин Стојанов од с. Звегор, во 
траење од 3 месеци. 

 
III 

Извршувањето на казната затвор му се замени со 
условна осуда за време од 2 години на осуденото лице: 

1. Стефан Ангел Христов од Кочани, во траење од 6 
месеци. 

 
IV 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. Горан Благој Талевски од с. Добрушево, во трае-
ње од 6 месеци; 

2. Благоја Ангеле Крстаноски од Струга, во траење 
од 10 месеци; 

3. Тони Драгољуб Танасковски од Скопје, во трае-
ње од 6 месеци; 

4. Слободан Милан Петров од Скопје, во траење од 
6 месеци; 

5. Даниел Никола Блажевски од Скопје, во траење 
од 6 месеци; 

6. Добривој Милан Тодоровиќ од Скопје, во траење 
од 6 месеци; 
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7. Милош Миодраг Новаковиќ од Скопје, во траење 
од 8 месеци; 

8. Сашо Благоја Ристовски од Скопје, во траење од 
6 месеци; 

9. Сашко Гроздан Санев од Скопје, во траење од 5 
месеци; 

10. Тосе Михаил Симеонов од Кочани, во траење од 
8 месеци; 

11. Јован Здравко Петров од Кратово, во траење од 
3 месеци. 

 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 07-355                             Претседател 

13 јули 2009 година                на Република Македонија, 
          Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1608. 

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за пожар-
никарството („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 67/04 и 81/07) и член 10 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), а во врска со член 44 став 2 од Законот за фи-
нансирање на единиците на локалната самоуправа и 
член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната самоу-
права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/02), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 7.07.2009 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ ОД 
ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ 
ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 
распределба на наменски дотации за плати и додатоци 
од плати за вработените во територијалните противпо-
жарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2010 
година, по општини. 

 
Член 2 

Средствата за плати и додатоци од плати за врабо-
тените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Републи-
ка Македонија за 2010 година, во раздел 06001 – Мини-
стерството за внатрешни работи, Програма А – Децен-
трализација, Потпрограма А2 – Пренесување на над-
лежности на единиците на локалната самоуправа. 

 
Член 3 

Средствата од членот 2 на оваа уредба се распреде-
луваат по општини, согласно следните критериуми: 

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на 
склучени спогодби за преземање во надлежност на 
Градот Скопје и општините и 

- износ на основни плати и додатоци од плати по 
вработен во ТППЕ согласно закон. 

 
Член 4 

Распределбата на средствата од членот 2 на оваа 
уредба по општини, се врши преку Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Член 5 

Остатокот од средствата по исплатени плати и до-
датоци од плати за вработените во ТППЕ на месечно 
ниво, се пренесува во наредниот месец. 

 
Член 6 

Остатокот од средствата по исплатени плати и до-
датоци од плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2010 
година, Министерството за финансии го враќа во Буџе-
тот на Република Македонија. 

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 го-
дина. 

 
     Бр. 19-3167/1               Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1609. 

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
7.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТ-
РУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за измени на Статутот на Јавното претприја-
тие за железничка инфраструктура Македонски желез-
ници-Скопје бр. 655/1-3 од 11.05.2009 година, донесена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на сед-
ницата одржана на 11.05.2009 година. 

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

 
     Бр. 19-2428/1               Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1610. 
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 и 82/2008) и член 8 став 5 од 
Законот за технолошки индустриски развојни зони 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
14/2007, 103/2008 и 130/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 

И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува периодот на закуп на 

градежното земјиште во Технолошко индустриската 
развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-
купопримачот Друштво за производство, промет и ус-
луги ТРИВИЕУ ХИТ ЦО ЛТД експорт - импорт ДОО 
Скопје, со седиште во Скопје. 

 
Член 2 

Градежното земјиште сопственост на Република 
Македонија, кое се дава во долготраен закуп претста-
вува дел од КП 602/5 со вкупна површина од 22 168 м2, 
според Имотен лист бр. 1 од 27.05.2009 година, за КО 
Бунарџик и Геодетскиот Елаборат за Геодетски работи 
за посебни намени за нумерички податоци бр. 
1113/3498 од 29.05.2009 година, потврден од Агенција-
та за катастар на недвижности - Центар за катастар на 
недвижности Скопје, сопственост на Република Маке-
донија и претставува градежно земјиште, според извод 
од План бр. 150, локалитет/населено место Илинден, 
Општина Илинден, издаден од Република Македонија 
Општина Илинден под бр. 10-858/2 од 27.05.2009 годи-
на, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 
1 со технички бр.Ф1607 од 2008 година, одобрен по из-
вршена ревизија од Комисијата при Министерството за 
транспорт и врски под бр. 16-8774/3 од 01.09.2008 го-
дина.  

 
Член 3 

Периодот за кој земјиштето од член 2 од оваа одлу-
ка, се дава под закуп на определен временски период, 
изнесува деведесет и девет (99) години, сметано од де-
нот на склучување на Договорот за долготраен закуп 
на градежно земјиште. 

 
Член 4 

Висината на закупнината за градежното земјиште 
од член 2 на оваа одлука изнесува:  

Во првите пет (5) години, 0,1 евро годишно за ме-
тар квадратен во денарска противвредност според 
средниот курс од Народна банка на Република Македо-
нија на денот на исплата, односно 2.216,8 евра за една 
(1) година, одредено како фиксен износ.  

По истекот на првите пет (5) години,  закупнината 
за земјиштето ќе се одредува за секоја година посебно, 
со можност за зголемување на истата, засметувајќи ја 
официјалната инфлациска стапка во Република Маке-
донија за претходната година, но не повеќе од 15% на 
годишно ниво, која ќе изнесува максимална стапка на 
промена. 

Во моментот на склучување на Договорот за долго-
траен закуп на градежно земјиште, закупопримачот уп-
лаќа на сметката на Буџетот на Република Македонија 
износ од 2.216,8 евра во денарска противвредност спо-
ред средниот курс од Народна банка на Република Ма-
кедонија на датумот на исплата, кој износ претставува 
закупнина за првата (1) година. 

По истекот на првичниот период од една (1) година, 
закупнината за долготраен закуп на градежното земји-
ште опишано во член 2 на оваа одлука се плаќа за секо-
ја година однапред на истиот датум на кој е склучен 
Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, 
на сметката на Буџетот на Република Македонија.  

 
Член 5 

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

 
     Бр.19-2674/1                      Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                 на Владата на Република   

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

___________ 
1611. 

Врз основа на член 383 став 1 алинеја 1 и член 418 
став 1 од Законот за трговските друштва („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 
25/07 и 87/08), Владата на Република Македонија во 
својство на Собрание на Акционерско друштво за 
транспорт Македонски железници Транспорт АД – 
Скопје, на седницата одржана на ден 07.07.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИО-
НЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ МАКЕ-
ДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Статутот на Акционерското друштво за транс-
порт Македонски железници Транспорт АД – Скопје 
број 19-2597/4 од 8 мај 2007 година во член 7 се вршат 
следните измени: 

Во став 1 во третиот ред бројот „4.268.888.345,00 
денари“ се заменува со бројот „8.197.205.675,00 дена-
ри“, а бројот „69.782.604 Евра“ се заменува со бројот 
„133.994.747 Евра“. 
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Во став 2 во првиот ред бројот „4.268.888“ се заме-
нува со бројот „8.197.205“. 

 
Член 2 

Собранието на Друштвото ќе подготви пречистен 
текст на Статутот кој ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
Член 3 

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

 
     Бр. 19-2694/1               Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
1612. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети 
во кривична и прекршочна постапка („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 98/08), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 

ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Службата за општи и заеднички работи на Вла-
дата на Република Македонија и тоа: 

1. Ровер Хундаи Д-5 со број на шасија SAHHWHWLND 
176209 со вграден плински уред, со металик сива боја и 
сообраќајна дозвола МК - 1121300 издадена од ОВР 
Виница. 

2. Ситроен Саксо Х 1.5 Д, светло сива металик боја, 
со број на шасија VF7SIVJHB 57488779 и рег.бр. OH-
419-ID. 

 
Член 2 

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

 
     Бр.19-2911/1                       Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 

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

_____________ 
1613. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија, бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.07.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари, учебник од реномиран 
странски автор, во вкупна количина од 850 примероци 
од кои 500 примероци преведени на македонски јазик и 
350 примероци на албански јазик, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на 

трајно користење без надоместок на Секретаријатот за 
европски прашања. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со заменик – претседателот на Владата на Републи-
ка Македонија задолжен за европски прашања со кој ќе 
се уредат правата и обврските за користењето на движ-
ната ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 19-3095/1                Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република 
        Скопје                               Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
 
1614. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТА-

РИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на движните ствари, учебник од реномиран 
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странски автор, во вкупна количина од 850 примероци 
од кои 500 примероци преведени на македонски јазик и 
350 примероци на албански јазик и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на 

трајно користење без надоместок на Секретаријатот за 
европски прашања. 

 
Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-
вор со заменик-претседателот на Владата на Република 
Македонија задолжен за европски прашања со кој ќе се 
уредат правата и обврските за користењето на движна-
та ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр.19-3100/1                      Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                  на Владата на Република   

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

___________ 
1615. 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за земјо-
делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 135/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на ден 7.07.2009 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕ-
СТОК ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ЗЕМЈИШТЕ НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши ослободување од плаќање 
надоместок за трајна пренамена на земјоделско земји-
ште на АД Електрани на Македонија од Скопје со се-
диште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за изградба на об-
јект: Регионален пат Р-421, Кичево-Осломеј, стациона-
жа од км. 0+000 до стационажа км.2+992,87; заради 
проширување на површинскиот коп за експлоатација 
на Рудник „Осломеј-Запад“, во катастарска општина 
Осломеј, на К.П. бр. 119/4, 119/5, 819/2, 820/2, 823/2, 
826/2, 829/2, 831/2, 832/3, 837/6, 837/7 и 840/2 и во ка-

тастарска општина Црвивци, на К.П. бр. 198/3, 309/3, 
310/2, 311/2, 312/2, 315/2, 319/1, 320/1, 364/1, 365/2, 
366/3, 367/3, 368/3, 370/2, 373/3, 374/3, 375/1, 388/1, 
389/3, 390/2, 392/2, 393/2, 394/2, 395/2, 398/2, 399/2, 
400/2, 401/2, 402/2, 406/2, 407/2, 430/2 и 521/3, со повр-
шина 02ха 89ари 69 м2. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 19-3104/1              Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
1616. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Државниот завод за  ревизија му 
се даваат на користење недвижни ствари - Админи-
стративно - деловен објект на ул. „Бихачка“ бр. 2, запи-
шан во листот „В“ на Имотен лист број 18627 на К.П. 
2522 КО Центар 2 и тоа: зграда 1, влез 1, кат 1, со повр-
шина од 625м2, зграда 1, влез 1, приземје со површина 
од 611м2, зграда 2, влез 1, кат 1, со површина од 54м2, 
зграда 2, влез 1, приземје со површина од 54м2, зграда 
2, влез 1, приземје со површина од 68м2,  зграда 2, влез 
1, приземје со површина од 32м2, сопственост на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија и Државниот завод за ревизија, во рок од три 
дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-3381/1               Заменик на претседателот 

7 јули 2009 година                на Владата на Република 
    Скопје                          Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 36, став 3 и член 41 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 82/08), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ  
РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/01, 30/01, 21/02, 69/03, 147/07 и 
139/08), Списокот на органи – корисници на услугите на Службата за општи и заеднички работи, се заменува со 
нов Список на органи – корисници на услугите на Службата за општи и заеднички работи кој е составен дел на 
оваа одлука. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 19-3202/1                                        Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                                          на Владата на Република 
         Скопје                                                                  Македонија, 
                                                             м-р Зоран Ставрески, с.р.

1617. 
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Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 18/08 и 82/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ  
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1618. 



14 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 87 - Стр. 11 

    Бр. 19-3194/1                                                                       Заменик на претседателот  
7 јули 2009 година                                                                       на Владата на Република 
        Скопје                                                                                   Македонија, 
                                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО 

ЛОВИШТАТА ПО ПАТ НА КОНЦЕСИЈА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ ГЕВГЕЛИЈА, 
ВАЛАНДОВО, БИТОЛА, БЕРОВО И ОХРИД 

1619. 
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    Бр. 19-3103/1                                                                         Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                                                                    на Владата на Република 
        Скопје                                                                               Македонија, 
                                                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 14, став 5 од Законот за јавни патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08 
и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, 
РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 

1620. 
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    Бр. 19-3115/1                               Заменик на претседателот
7 јули 2009 година                                                      на Владата на Република 
       Скопје                                                                                        Македонија, 
                                                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 
1621. 

     Бр. 19-3033/1                                                                             Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                                                                        на Владата на Република 
       Скопје                                                                                    Македонија, 
                                                                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ  

ЗА 2009 ГОДИНА 



Стр. 18 - Бр. 87 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 јули 2009 
 

1622. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.07.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4786/1 ОД 22.12.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, 
ТУРИЗАМ И УСЛУГИ “МАКОТЕН” ДООЕЛ ГЕ-
ВГЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА 
ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КА-
ЗИНО) ШТО СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМП-
ЛЕКС “ФЛАМИНГО” ВО ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН  

ПРЕМИН НА БОГОРОДИЦА 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4786/1 од 22.12.2005 

година, издадена на Друштвото за угостителство, тури-
зам и услуги “Макотен” ДООЕЛ Гевгелија за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во играчница 
(казино), во точката 3, бројот “414” се заменува со бро-
јот “424”, бројот “16” се заменува со бројот “14”, бро-
јот “3” се заменува со бројот “2”, и бројот “6” се заме-
нува со бројот “4”.  

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 19-3106/1                     Заменик на претседателот 
7 јули 2009 година                 на Владата на Република 

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

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1623. 

Врз основа на член 64 од Законот за хемикалии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО И НАЧИНОТ 
НА ПАКУВАЊЕТО НА ОПАСНИТЕ ХЕМИКАЛИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на озна-
чувањето и начинот на пакувањето на опасните хеми-
калии. 

 
Член 2 

Опасни хемикалии во смисла на овој правилник се 
супстанции и микстури на активни компоненти (во на-
тамошниот текст: супстанции и микстури). 

 
Член 3 

За начинот на означувањето на супстанциите и мик-
стурите ќе се применува Правилникот за начинот на 
класификација и означување на опасните хемикалии 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/09). 

 
Член 4 

Одделни изрази (во смисла на) употребени во овој 
правилник го имаат следното значење: 

1. „пакет“ значи комплетниот производ добиен при 
самиот чин на пакување, кој се состои од пакувањето и 
неговата содржина; 

2. „пакување“ значи еден или повеќе пакети и било 
која друга компонента или материјал потребен за паке-
тите да ги извршуваат функциите на задржување како 
и други заштитни функции; 

3. „интермедијарно пакување“ значи пакување сме-
стено помеѓу внатрешно пакување или артикли и над-
ворешно пакување. 

 
Член 5 

Супстанции или микстури кои се ставаат во промет 
треба да имаат: 

- пакување кое ќе биде дизајнирано и конструирано 
на начин кој нема да дозволи содржината да истече или 
да се истури, освен кога се пропишани еден или повеќе 
безбедносни апарати. 

- пакување и затворачи кои се изработени од јаки 
материјали, кои нема да бидат подложни на оштетува-
ње на содржината, ниту ќе можат да формираат опасни 
соединенија со содржината на пакувањето; 

- пакување и затворачи кои ќе бидат цврсти и јаки и 
нема да можат да се олабават и безбедносно ќе ги ис-
полнат нормалните стресови и напорот од употреба; 

- пакување кое ќе биде зацврстено со заменливи на-
прави за затворање и  ќе бидат дизајнирани така што ќе 
може да се врзуваат повторно без да се излее, односно 
истури содржината.   

 
Член 6 

Пакувањето кое содржи опасни супстанции или 
микстури а кое се наменети за широка потрошувачка, 
не може да има облик или дизајн кој ќе ја привлече или 
поттикне љубопитноста на децата или пак ќе ги доведе 
во заблуда потрошувачите, ниту пак ќе има сличен об-
лик или дизајн  како храна или производи за исхрана 
на луѓе или животни или медицински или козметички 
производи. 

 
Член 7 

Кога пакувањето кое содржи опасни супстанции 
или микстури кои ги исполнуваат барањата од  дел 3 
точка 2.1 од посебните правила за означување и паку-
вање на одредени супстанции и микстури, кое е дадено 
во Прилог бр.2 од Правилникот за начинот на класифи-
кација и означување на опасните хемикалии, ќе имаат 
затворање кое не може да биде отворено од деца во 
согласност со дел 3 точките 1.2, 1.3 и 1.4.2 од Прилог 
бр.2. 

 
Член 8 

 Пакувањето кое содржи опасни супстанции или 
микстури кои ги исполнуваат барањата од дел 3 точка 
2.1 од Посебните барања, и кои се обележани како 
„многу отровни“, „отровни“, „корозивни“, „штетни“, 
„многу лесно запаливи“ и „лесно запаливи“ ќе имаат 
тактилно/опипливо предупредување за опасност во 
согласност со дел 3 точка 2.2 од Барањето. 

 
Член 9 

Кога пакување се состои од внатрешно и надвореш-
но пакување/амбалажа заедно со средно пакување и ко-
га надворешното пакување треба да ги исполнува 
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одредбите за означување во согласност со правилата за 
транспорт на опасни добра,  внатрешното и надвореш-
ното пакување/амбалажа заедно со средното пакување 
ќе се означат во согласност со Правилникот од член 3 
од овој правилник. 

Кога надворешното пакување/амбалажа не треба да 
ги исполни барањата за означување во согласност со 
правилата за транспорт на опасни добра, внатрешно и 
надворешно пакување/амбалажа заедно со средно па-
кување, ќе се означат во согласност со правилникот од 
член 3 од овој правилник.  

Ако надворешното пакување овозможува внатреш-
ното или средното пакување јасно да се гледаат, тогаш  
надворешното пакување не треба да се означува.  

 
Член 10 

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

Бр. 02-5766/1 Бр. 15-4227/1 
7 јули 2009 година 12 мај 2009 година 

Скопје Скопје 
  

Бр. 17-7932/1 
18 јуни 2009 година 

Скопје 
  

Министер за животна 
средина и просторно 

планирање, 

Министер за здравство,  
д-р Бујар Османи, с.р. 

д-р Неџати Јакупи, с.р.  
  
Министер за земјоделство, 

Шумарство и водостопанство, 
Ацо Спасеноски, с.р. 

______________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1624. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05, 25/07 и 7/08), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 29.06.2009 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Але-

ксандар Домазетовски, дипломиран економист, роден 
на ден 14.12.1978 година во Скопје, за извршен дире-
ктор на брокерската куќа НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Александар Дома-
зетовски за извршен директор на брокерската куќа НО-
ВИ ТРИГЛАВ АД Скопје се дава за период од четири 
години од денот на донесувањето на ова решение, сог-
ласно Одлуката бр. 02-36/09-2 од 5.05.2009 година, до-
несена од Одборот на директори на брокерската куќа 
НОВИ ТРИГЛАВ АД Скопје. 

3. Согласноста за именување на Александар Дома-
зетовски престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од 
точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата 
извршен директор на брокерската куќа НОВИ ТРИГ-

ЛАВ АД Скопје, со денот на одземање на согласноста 
за именување на директор од страна на Комисијата за 
хартии од вредност и во други случаи утврдени со за-
кон. 

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

 
Бр. 07-1484/4         Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2009 година                  Претседател, 
         Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

______________ 
1625. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 29.06.2009 го-
дина го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Тања 

Поповска, родена на ден 6.11.1972 година во Скопје. 
2. Дозволата за работење на брокер на Тања Попов-

ска се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Тања Попов-
ска престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 07-1550/3         Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2009 година                  Претседател, 
         Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

______________ 
1626. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 29.06.2009 го-
дина го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на Велимир Шиповиќ, роден на ден 7.06.1980 
година во Скопје. 

2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Велимир Шиповиќ се дава за период од пет го-
дини од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Велимир Шиповиќ престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-1631/3         Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2009 година                  Претседател, 
         Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

______________ 
1627. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008) и Правилникот за начи-
нот и постапката на давање согласност за именување 
директор на овластено правно лице за вршење услуги 
со хартии од вредност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 122/2006), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 29.06.2009 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Оли-

вера Клинчарова, дипломиран економист, родена на 
ден 22.03.1971 година во Скопје, за директор на бро-
керската куќа Делта Брокер АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Оливера Клинчаро-
ва за директор на брокерската куќа Делта Брокер АД 
Скопје се дава за период од четири години од денот на 
донесувањето на ова решение, согласно Одлуката за 
потврдување на Одлуката за избор на членовите на Од-
борот на директори донесена на 2.04.2009 година од 
Собранието на акционери на Делта Брокер АД Скопје 
и Одлуката за избор на извршен член на Одборот на 
директори донесена на 3.04.2009 година од Одборот на 
директори на Делта Брокер АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение со денот на 
разрешување на Оливера Клинчарова од функцијата 
директор на брокерската куќа Делта Брокер АД Скопје, 
со денот на одземање на согласноста за именување на 
директор од страна на Комисијата за хартии од вред-
ност и во други случаи утврдени со закон. 

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

 
Бр. 07-1686/6         Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2009 година                  Претседател, 
         Скопје              Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

______________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1628. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Иловица – Општина Босилово. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Иловица, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-11378/1 
7 јули 2009 година                         Директор, 
        Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
1629. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Смолари – Општина Ново Село. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Смолари, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-11379/1 
7 јули 2009 година                       Директор, 
        Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
1630. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Пчиња – Општина Куманово. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Пчиња, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-11380/1 
7 јули 2009 година                      Директор, 
        Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
1631. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Никуштак – Општина Липково. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Никуштак, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-11381/1 
7 јули 2009 година                  Директор, 
        Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
1632. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Мустафино 
– Општина Свети Николе. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Мустафино, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-11497/1 
9 јули 2009 година                    Директор, 
        Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

1633. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Мустафино – Општина Свети Ни-
коле. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Мустафино, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-11498/1 
9 јули 2009 година                      Директор, 
        Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1634. 

Врз основа на член 19, алинеа 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08) и врз основа на член 11 и 15, став 3 од Тариф-
ниот систем за продажба на природен гас на тарифни 
потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/05), Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 14 јули 2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦ-
ИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-
ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ВО  

ТРЕТИОТ КВАРТАЛ ОД 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
1. Продажната цена на природниот гас за тарифни-

те потрошувачи приклучени на системот за дистрибу-
ција на природен гас во технолошко-индустриска раз-
војна зона-Скопје во третиот квартал од 2009 година, 
изнесува 17,8261 ден/nm3, без данок на додадена вред-
ност. 

2. Продажната цена од ставот 1 на овој член ги со-
држи следните елементи: 

2.1. Набавната цена на природен гас во третиот 
квартал од 2009 година изнесува 12,1668 ден/nm3, врз 
основа на Одлуката за определување продажна цена на 
природен гас во третиот квартал од 2009 година 
(„Службен весник на РМ“ бр. 86/09); 
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2.2. Цената за пренос и управување со системот на 
пренос на природен гас, изнесува 2,2170 ден/nm3, сог-
ласно членот 23 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабду-
вање со природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 
94/05 и 164/08); 

2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција 
на природен гас, управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас и снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас за 2009 година, за Дирек-
цијата за технолошко-индустриска развојна зона-Скоп-
је изнесува 3,4423 ден/nm3, согласно Одлуката за опре-
делување на цена за регулиран период за вршење на 
дејностите дистрибуција на природен гас, управување 
со системот за дистрибуција на природен гас и снабду-
вање со природен гас на тарифните потрошувачи прик-
лучени на системот за дистрибуција на природен гас 
(„Службен весник на РМ“ бр. 57/09). 

 
Член 2 

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

 
Бр.02-1693/1                                      

14 јули 2009 година                           Претседател, 
  Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1635. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.63/06, 36/07 
и 106/08) и Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање на лиценци за вршење на енергетски дејности  
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 14 јули 2009 година, донесе  

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за промет со електрична енергија 

АЛФА ЕНЕРГО ДОО експорт – импорт Скопје, му сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност тр-
говија со електрична енергија.  

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

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

 
     Бр. 02-1696/1                                                    
14 јули 2009 година                             Претседател, 

   Скопје                              Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1  
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за промет со електрична енергија  
АЛФА ЕНЕРГО ДОО експорт – импорт Скопје  
Бул. Кочо Рацин бр. 14/локал 7, 1000 Скопје, Репуб-

лика Македонија   
 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
    Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
    14 јули 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
    10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
    14 јули 2019 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца:  
    ЕЕ - 36.10.1/09 
 
7. Број на деловниот субјект – 6459510 
 
8. Единствен даночен број – 4080009501205 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија и/или странс-
тво, заради натамошна продажба на квалификувани по-
трошувачи, регулираниот производител на електрична 
енергија, снабдувачот со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз. 

Носителот на лиценца за трговија со електрична 
енергија обезбедува  доволен преносен и дистрибути-
вен капацитет и регулирани услуги во согласност со 
применливата тарифа, пазарните правила и мрежните 
правила за пренос на електрична енергија, мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија и/или 
моќност, која се обврзал да ја испорача на квалифику-
вани потрошувачи, регулираниот производител на еле-
ктрична енергија, снабдувачот со електрична енергија 
на тарифни потрошувачи на мало, други трговци или 
извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет.  
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11.  Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

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

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија и/или моќност кои се 
обврзал да ги испорача; 

- работи во согласност со пазарните правила во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
се исполнат обврските кон купувачите; 

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

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија во однос на договорените трансак-
ции; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија и за обезбедениот преносен и 
дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, сог-
ласно склучените договори; 

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

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос, мрежните правила за дистрибуција и пазарните 
правила, како и техничките нормативи и стандарди  за 
работа на системот за пренос и системот за дистрибу-
ција на електрична енергија; 

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

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

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

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија според купопродажните 
договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа 
лиценца.  

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

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

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

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

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

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

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

1636. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08) и Правилникот за условите, начинот и 
постапката за издавање, менување, продолжување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти  („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), Регулаторна-
та комисија за енергетика на Република Македонија на 
седницата одржана на 14 јули 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На Друштво за промет со гас и гасовити горива 

АЛФАГАЗ ДОО експорт-импорт Скопје, му сe издава 
лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со 
природен гас.  

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 
Бр. 02-1697/1  

14 јули 2009 година                             Претседател, 
    Скопjе                                   Димитар Петров, с.р. 
       
       

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за промет со гас и гасовити горива АЛ-

ФАГАЗ ДОО експорт-импорт Скопје бул. „Кочо Ра-
цин“ бр. 14/лок.7, Скопје, Република Македонија,  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со природен гас  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
14 јули 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
14 јули 2019 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ПГ- 12.06.01/09 
 
7. Број на деловниот субјект – 6459501 
          
8. Единствен даночен број – 4080009501191 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со природен гас.  
Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца се смета купување природен гас заради ната-
мошна продажба на природниот гас на квалификувани-
те потрошувачи или препродажба на други трговци.  

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за: набавка на природен гас од 
увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуци-
ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистри-
буција и регулирани услуги, договори со квалификува-
ните потрошувачи и со снабдувачите со природен гас 
на тарифните потрошувачи. 

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

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

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

природен гас на квалификуваните потрошувачи и снаб-
дувачите со природен гас на тарифни потрошувачи; 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капа-
цитет и регулирани услуги, во согласност со применли-
вата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за 
пренос и мрежните правила за дистрибуција, за коли-
чините на природен гас кои се обврзал да ги испорача, 
освен ако квалификуваниот потрошувач купува прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги за 
сопствени потреби; 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 
ги исполнува условите за квалитет определени со склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тетот; 
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- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

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

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

 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во врска со вршење-
то на дејноста во претходната година (извештај на го-
дина).   

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

извештајна година. 
2. Финансиски извештаии :  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

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

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

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

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за набавка и договорите за испорака 
на природен гас, склучени со извозникот на природни-
от гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или 
со вршителите на дејноста снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи 

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

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

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

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

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

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

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

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

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

1637. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно со чл. 66 ст. 1 т. 1 и ст. 2 од Законот за 
Јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 
150/07), чл. 44 од Законот за Советот на јавните обви-
нители на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 150/07) и чл. 41 од Деловникот за работа на 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14.07.2009 година, ја до-
несе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН  
ОБВИНИТЕЛ 

 
I 

На јавните обвинители: 
- Ќани Абдули, јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство во Скопје, 
- Јелена Колева, јавен обвинител во Основното јав-

но обвинителство во Радовиш, 
- Иса Сулејмани, јавен обвинител во Основното јав-

но обвинителство во Куманово, 
им се утврди престанок на функцијата јавен обвинител 
по сопствено барање. 
 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
СОР бр.3/09                  Совет на јавните обвинители 

14 јули 2009 година              на Република Македонија 
           Скопје                                    Претседател, 
                                                       Елена Гошева, с.р. 

____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

1638. 
Врз основа на член 2 ставови (1) и (2), член 9 став 

(3) и член 12 став (1) од Законот за државната помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.24/03, 
70/06 и 55/07), и член 15 и член 16 од Уредбата за усло-
вите и постапката за поднесување на извештај до Ко-
мисијата за државна помош и за оценување на држав-
ната помош („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренци-
јата на  ден 10 јули 2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
1. Се оценува како компатибилна државната по-

мош, во износ од 141.826.050,00 денари, доделена во 
облик на регионална државна помош за инвестиција на 
13.317м2 од вкупни 19.866м2 што претпријатието 
„Рамстор Македонија„ ДОО Скопје, ул. „Мито Хаџива-
силев Јасмин„ б.б. ги има купено со непосредна спо-
годба од Министерството за транспорт и врски, со ку-
попродажен акт солемнизиран на 17.03.2004 година со 
солемнизација - Извод од Книга прва ОДУ  бр. 49/04 на 
нотар Весна Дончева.  

2. Се оценува како некомпатибилна државната по-
мош, во износ од 69.746.850,00 денари, доделена од 
страна на Министерството за транспорт и врски на 
Рамстор Македонија„ ДОО Скопје, ул. „Мито Хаџива-
силев Јасмин“ б.б., со договорот за отуѓување на гра-
дежно земјиште со непосредна спогодба помеѓу ова 
претпријатие и Министерството за транспорт и врски 
со купопродажен акт солемнизиран на 17.03.2004 годи-
на со солемнизација - Извод од Книга прва ОДУ  бр. 
49/04 на нотар Весна Дончева. 

3. Не се одобрува државната помош од точката 2 од 
оваа одлука. 

4. Се укинува државната помош од точката 2 од 
оваа одлука. 

5. Се задолжува „Рамстор Македонија“ ДОО Скоп-
је, во рок од 15 дена од конечноста на оваа одлука, да 
доплати износ од 69.746.850,00 денари на Министерс-
твото за транспорт и врски, до полната и реална вред-
ност на купеното земјиште. 

 
Бр. 10-10/7 

10 јули 2009 година                        Претседател, 
   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
1639. 

Врз основа на член 3 став (9), член 5 став (1) точка 
(б), член 9 став (1), член 12 став (1), член 12 став (3) од 
Законот за државната помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07), и член 
19, член 20, член 23, член 24, член 25, член 26, член 27, 
член 28 и член 29 од Уредбата за условите и постапка-
та за доделување на хоризонтална помош („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 157/07), Комиси-
јата за заштита на конкуренцијата на седницата одржа-
на на ден 10.07.2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
Планираната државна помош во форма на субвен-

ции (грантови) во облик на средства од Буџетот на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија 
од стапката за придонес за вработување од страна на 
Министерството за труд и социјална политика во 2009 
година, со која деловните субјекти ќе вработат 3000 не-
вработени лица, а во вкупен износ од  60.000.000,00 де-
нари, се одобрува. 

Комисијата го задолжува Министерството за труд и 
социјална политика, во рок од шест месеци по објаву-
вањето на оваа одлука, да изврши дополнување на Пра-
вилникот за обука, преквалификација или доквалифи-
кација на невработените или други лица (“Сл. Весник 
на РМ“ бр. 30/01), со што овој правилник ќе биде усог-
ласен со Законот за државната помош. 

 
Бр. 10-315/3 

10 јули 2009 година                        Претседател, 
   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
1640. 

Врз основа на член 3 став (9), член 5 став (1) точка 
(б), член 9 став (1), член 12 став (1), член 12 став (3) од 
Законот за државната помош („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07) и член 
21 и член 22 од Уредбата за условите и постапката за 
доделување на хоризонтална помош („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 157/07), Комисијата за 
заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 
ден 10.07.2009 година, ја донесе следната 
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О Д Л У К А 
 
Планираната државна помош во форма на субвен-

ции (грантови) – во облик на средства од посебниот 
фонд за обезбедување услови за вработување и работе-
ње на инвалидни лица, како неповратни средства во ви-
сина од 20 просечни плати на Републиката за претход-
ниот месец и од Буџетот на Република Македонија за 
2009 година, од страна на Министерството за труд и 
социјална политика во 2009 година, со која деловните 
субјекти ќе вработат 200 инвалидни лица во вкупен из-
нос од 165.825.000,00 денари, се одобрува. 

Комисијата го задолжува Министерството за труд и 
социјална политика, во рок од шест месеци по објаву-
вањето на ова одлука, да изврши дополнување на Пра-
вилникот за доделување на средства од Посебниот 
фонд за обезбедување услови за вработување и работе-
ње на инвалидни лица („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/2004), со што овој правилник ќе 
биде усогласен со Законот за државната помош. 

 
Бр. 10-315/4 

10 јули 2009 година                        Претседател, 
   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
1641. 

Врз основа на член 9 став 1 и член 12 став 1 од За-
конот за државната помош („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07) и член 6 од 
Уредбата за начинот и постапката за поднесување на 
извештај до Комисијата и за оценување на државната 
помош („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 81/03), Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
седницата одржана на ден 10.07.2009 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

 
Државната помош, доделена согласно Законот за 

вработување на инвалидни лица („Сл. весник на РМ“ 
бр. 44/2000, 16/2004 и 29/2007) и Правилникот за доде-
лување на средства од Посебниот фонд за обезбедува-
ње услови за вработување и работење на инвалидни 
лица („Сл. весник на РМ“ бр. 34/2004), во форма на 
субвенции (грантови) – во облик на средства од посеб-
ниот фонд за обезбедување услови за вработување и 
работење на инвалидни лица, како неповратни средс-
тва во висина од 20 просечни плати на Републиката за  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

претходниот месец и од Буџетот на Република Македо-
нија за 2008 година, од страна на Министерството за 
труд и социјална политика во 2008 година на 125 де-
ловни субјекти во вкупен износ од 101.677.859,50 дена-
ри, се одобрува. 

Заради изработка на регистар на фирми кои имаат 
добиено de minimis помош, Комисијата за заштита на 
конкуренцијата бара од Министерството за труд и со-
цијална политика, да достави известување до Комиси-
јата со називи, даночни броеви и точниот износ кој го 
има добиено поединечно секој деловен субјект по ос-
нова на горенаведената Програма. 

 
Бр. 10-315/5 

10 јули 2009 година                        Претседател, 
   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 

_____________ 
1642. 

Врз основа на член 9 став (1) и член 12 став (1) од За-
конот за државната помош („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 24/03, 70/06 и 55/07) и член 6 од Уред-
бата за начинот и постапката за поднесување на извештај 
до Комисијата и за оценување на државната помош 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/03), 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата 
одржана на ден 10.07.2009 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
Државната помош, доделена врз основа на Законот 

за вработување и осигурување во случај на невработе-
ност („Сл. весник на РМ“ бр. 39/97, 25/00, 101/00, 
50/01, 25/03, 37/04, 4/05, 50/06, 29/07, 102/08 и 161/08) 
и Правилникот за обука, преквалификација или доква-
лификација на невработените или други лица („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 30/01), во форма на субвенции (гранто-
ви) во облик на средства од Буџетот на Агенцијата за 
вработување на Република Македонија од стапката за 
придонес за вработување од страна на Министерството 
за труд и социјална политика во 2008 година на 113 де-
ловни субјекти во вкупен износ од  43.147.039,00 дена-
ри, се одобрува. 

Заради изработка на регистар на фирми кои имаат 
добиено de minimis помош, Комисијата за заштита на 
конкуренцијата бара од Министерството за труд и со-
цијална политика, да достави известување до Комиси-
јата со називи, даночни броеви и точниот износ кој го 
има добиено поединечно секој деловен субјект по ос-
нова на горенаведената Програма. 

 
Бр. 10-315/6 

10 јули 2009 година                        Претседател, 
   Скопје                             Чедомир Краљевски, с.р. 
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