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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1422. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА  
СРБИЈА И ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ 

 
I 

Г-дин Виктор Димовски, се отповикува од должно-
ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Србија и Државата Израел, 
со седиште во Белград. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ.  

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
    Указ број 4                    Претседател 

11 септември 2007 година     на Република Македонија, 
             Скопје              Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
1423. 

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Ре-
публика Македонија и амандман XII, точка 2 на Уста-
вот на Република Македонија, а во согласност со член 
3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, до-
несувам  

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 
I 

Кире Наумов, се разрешува од функцијата директор 
на Агенцијата за разузнавање по негово барање. 

 
II 

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

 
    Бр. 07-717                     Претседател 

11 септември 2007 година     на Република Македонија, 
             Скопје              Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
1424. 

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Ре-
публика Македонија и амандман XII, точка 2 на Уста-
вот на Република Македонија, а во согласност со член 
3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, до-
несувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ  

I 
Виктор Димовски, се именува за директор на Аген-

цијата за разузнавање.  
II 

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

 
    Бр. 07-718                    Претседател 

11 септември 2007 година     на Република Македонија, 
             Скопје              Бранко Црвенковски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1425. 

Врз основа на член 45-б став 8 од Законот за трго-
вија („Службен весник на Република Македонија” бр. 
16/04, 128/06 и 63/07) и член 36 став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 
37/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.09.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ 
НА АНТИДАМПИНГ ДАВАЧКА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се пропишува постапката и начинот 
на утврдување на антидампинг давачка. 

 
Член 2 

Принципи 
 
Комисијата за заштитни мерки  (во натамошниот 

текст: Комисија) и предлага на Владата на Република 
Македонија воведување на антидампинг давачка, за 
производи што се увезени во Република Македонија, 
кога ќе утврди, според покренатата и спроведена 
истрага, дека производот е  увезен по пониска цена од 
неговата нормалната вредност (дампинг), дека е нане-
сена  штета на домашната индустрија и постои причин-
ска врска меѓу таквиот увоз и штетата на домашното 
производство.  

Земја извозник се смета земјата на потекло на про-
изводот, а во случај кога производот не е извезен ди-
ректно во Република Македонија од земјата на потек-
ло, тогаш тоа е земјата од која производот е увезен.  

Поимот “сличен производ” означува производ кој е 
идентичен, т.е. во сите аспекти е сличен на  производот 
кој е предмет на разгледување, а во отсуство на таков 
производ, означува друг производ кој иако не е сличен 
во секој поглед, има карактеристики кои се многу 
слични на карактеристиките на производот што е пред-
мет на разгледување. 

Поимот “домашна индустрија” ќе се толкува дека 
се однесува на сите домашни призводители кои произ-
ведуваат слични производи или на оние чие заедничко 
производство претставува претежен дел од вкупното 
производство на тие производи, како што е наведено во 
членот 13 став 1, освен кога производителите се повр-
зани со извозниците или увозниците, или самите се 
увозници, кога  терминот “домашна индустрија” може 
да се толкува дека се однесува на останатите произво-
дители. 

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА ДАМПИНГ 

 
Нормална вредност 

 
Член 3 

Утврдување на нормална вредност 
  
Комисијата, ќе ја утврди нормалната вредност на 

производот што се испитува, врз основа на платената 
цена или цената која треба да се плати, под вообичаени 
услови на трговија, на независни потрошувачи во зем-
јата извозник. 

Кога извозникот не произведува или не продава 
сличен производ во земјата извозник, нормалната вред-
ност ќе се утврди врз основа на цените од другите про-
давачи или производители. 
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Цените меѓу субјектите кои се смета дека се здру-
жени или кога имаат меѓусебен аранжман за компенза-
ција, нема да се сметаат како вообичаени услови на тр-
говија и неможе да се користат за утврдување на нор-
малната вредност, освен ако  се утврди дека тие не се 
под влијание на меѓусебната врска. 

Нормалната вредност ќе се утврди врз основа на 
продажбата на сличен производ наменет за потрошу-
вачка во земјата извозник, ако таквата продажба прет-
ставува 5% или повеќе од обемот на увозот на произво-
дот што е предмет на разгледување во Република Ма-
кедонија. 

Ако нема или нема доволно продажба на сличен 
производ под вообичаени услови на трговија, или пора-
ди посебна состојба на пазарот таквата продажба не 
овозможува соодветна споредба, нормалната вредност 
ќе се утврди врз основа на трошоците на производство 
во земјата на потекло, зголемена за разумен износ на 
трошоците за продажба, општи и административни 
трошоци и за добивка, или врз основа на извозните це-
ни во соодветна трета земја,  под услов овие цени да се 
репрезентативни.  

 
Член 4 

Продажба по цени пониски од трошоците 
 
Продажбата на сличниот производ наменет за по-

трошувачка во земјата извозник или продажбата во 
трета земја, по цени пониски од трошоците за произ-
водство по единица производ, зголемени за  износот на 
продажните, општите и административни трошоци, мо-
же да се смета за продажба под вообичаени услови на 
трговија, во поглед на цената, само ако се утврди дека 
таквата продажба се случила во текот на продолжен 
временски период и во значителни количества.  

Продолжен временски период, во смисла на став 1 
на овој член, се смета  период од една година, но во ни-
кој случај период пократок од 6 месеци. 

Значителни количества, во смисла на на став 1 на 
овој член, се смета  обем на продажба поголем од 20% 
од продажбата која се зема во предвид при утврдува-
њето на нормалната вредност.  

 
Член 5 

Утврдување на трошоците 
 
Трошоците на производство ќе се пресметуваат врз 

основа на книговодствената евиденција што ја води из-
возникот  или производителот. Ако книговодствената 
евиденција, реално не ги одразува трошоците поврзани 
со производството и продажбата на производот, тие ќе 
се утврдат врз основа на сите достапни докази за рас-
пределба на трошоците, вклучувајќи ги и оние кои ги 
обезбедува извозникот или производителот во текот на 
истагата. 

Износите на трошоците за продажба, општи и ад-
министративни трошоци и за добивка ќе се пресмету-
ваат врз основа на стварните податоци за производство 
и продажба, направени под вообичаени услови на трго-
вија, за сличен производ од извозникот или производи-
телот за кои се води постапка. 

Кога овие износи неможе да се утврдат врз оваа ос-
нова, тие ќе се утвдат врз основа на: 

(a) пондерираниот просек на стварните трошоци на 
другите извозници или производители кои се предмет 
на истражување, на пазарот во земјата на потекло; 

(б) стварните производни и продажни трошоци, 
што се направени под вообичаени услови на продажба, 
за иста општа категорија на производи, од извозник 
или производител за кој станува збор, на пазарот во 
земјата на потекло;  

 (ц) други расположиви податоци, под услов изно-
сот на добивката, формиран на тој начин, да не ја над-
минува добивката која се остварува од други извозни-
ци или производители, за иста општа категорија на 
производи, на пазарот во земјата на потекло.    

 
Извозна цена 

 
Член 6 

Утврдување на извозна цена 
 
Извозна цена е цената која навистина е платена или 

треба да се плати за производот наменет за извоз, од 
земјата извозник во Република Македонија.  

Во случаи кога не постои извозна цена или кога се 
смета дека извозната цена не е реална, поради поврза-
ност или компензаторни аранжмани помеѓу извозникот 
и увозникот или некоја трета страна, извозната цена 
може да се утврди врз основа на цената по која увезе-
ните производи за прв пат се препродадени на незави-
сен купувач, или ако производите не се препродадени 
на независен купувач, или не се препродадени во со-
стојба во која се увезени, врз основа на други располо-
живи податоци.  

 
Споредба 

 
Член 7 

Споредба меѓу извозната цена и нормалната  
вредност 

 
Меѓу извозната цена и нормалната вредност ќе се 

направи правилна споредба. Оваа споредба ќе се на-
прави на исто ниво на трговија,  за продажба која е из-
вршена што е можно поблиску во истиот временски 
период, со тоа што ќе се земат во предвид и останатите 
разлики кои влијаат на споредливоста на цената.  

Кога извозната цена и нормалната врдност не се 
споредливи, тие треба да се усогласат, за секој поеди-
нечен случај, согласно критериумите во членот 2 од 
Спогодбата за примена на членот VI од Општата спо-
годба за царини и трговија од 1994.  

 
Маржа на дампинг 

 
Член 8 

Утврдување на маржа на дампинг 
 
Маржата на дампингот ќе се утврди со споредба на 

пондерираната просечна нормална вредност и понде-
рираниот просек на цените на сите извозни трансак-
ции, или со споредба на поединечните нормални вред-
ности и поединечните извозни цени за секоја поеди-
нечна трансакција. 

Маржа на дампинг е разликата меѓу нормалната 
вредност  и извозната цена. Кога маржата на дампин-
гот е различна, ќе се определи пондерирана просечна  
маржа на дампинг. 

 
III. УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТА И ОПАСНОСТ ОД 

ШТЕТА 
  

Член 9 
Утврдување на штета 

 
Утврдувањето на штетата се засновува на докази и 

ќе вклучува објективно испитување на: 
(a) обемот на дампинг увозот и ефектот  од дампинг 

увозот врз цените на сличните производи на домашни-
от пазар; и 

(б) последиците предизвикани од таквиот увоз врз 
домашната  индустрија. 
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Во поглед на обемот на дампинг увозот, ќе се има 
во предвид дали дошло до значителен пораст на дам-
пинг увозот, било во апсолутна смисла  или релативно, 
во однос производството или потрошувачката во Ре-
публика Македонија.  

Во поглед на ефектот од дампинг увозот врз цени-
те, ќе се имаат предвид следните фактори: 

(a) дали со дампинг увозот било предизвикано зна-
чително намалување на цените во споредба со цените 
на сличен производ од домашната индустрија; или 

(б) ефектот од таквиот увоз може да предизвика 
значително намалување на цените или да спречи значи-
телно зголемување на цените кое инаку би се случило. 

 Ниту еден или повеќе од факторите наведени во 
точка (а) и (б) на овој член, неможе да биде решавачки 
при донесувањето на одлуката. 

Кога увозот на определен производ од повеќе од ед-
на земја е предмет, во исто време, на антидампинг 
истрага, ефектите од таквиот увоз ќе бидат кумулативо 
оценети, само доколку се утврди дека износот на мар-
жата на дампингот што е утврдена во однос  на увозот 
од секоја одделна земја е повисок од de minimis, и дека 
обемот на увозот од секоја одделна земја не е незначи-
телен, согласно дефиницијата од член 13 став 6, 7 и 8 
од оваа одлука, и дека кумулативната оценка на ефе-
ктите од увозот е соодветна со оглед на условите за 
конкуренција помеѓу увезените производи и условите 
на конкуренција помеѓу увезените производи и слич-
ниот домашен производ. 

 
Член 10 

Причинска врска 
 
При утврдувањето на причинската врска меѓу дам-

пинг увозот и штетата на домашната индустрија, Коми-
сијата ќе ги има во предвид сите релевантни економски 
фактори и показатели што влијаат врз состојбата на ин-
дустријата вклучувајќи:  

- висината на маржата на дампингот; 
- фактичкиот и потенцијалниот пад на продажбата, 

профитот, производството, учеството на пазарот, про-
дуктивноста, враќањето на вложените средства или 
искористеноста на капацитетите; 

- факторите кои влијаат на домашните цени; 
- фактичките и потенцијалните негативни ефекти 

врз приливот на пари, резерви, вработеноста, платите, 
порастот, способноста за обезбедување на капитал или 
инвестиции. 

Оваа листа не е конечна, а ниту еден или повеќе од 
овие фактори не може  да биде решавачки при донесу-
вање на одлуката. 

Мора да се докаже, од релевантните докази наведе-
ни во став 1 на членот 9, дека дампинг увозот предиз-
викува штета, во смисла на одредбите на оваа одлука. 

Комисијата ќе ги испита исто така и сите други поз-
нати фактори, освен дампинг увозот, што во истиот 
период предизвикуваат штета на домашната индустри-
ја, а штетата предизвикана со тие други фактори не 
смее да му се припишува на дампинг увозот.  

Ефектот од дампинг увозот се оценува во однос на 
домашното производство на сличниот производ, кога 
достапните податоци овозможуваат одделна идентифи-
кација на тоа производство, врз основа на критериуми 
какви што се производниот процес, продажбата и про-
фитот на производителите. Ако не е возможна таква 
одделна идентификација на ова производство, ефекти-
те од дампинг увозот  се оценуваат со испитување на 
производството на најтесната група или асортиман на 
производи во која спаѓа сличниот производ, за која мо-
же да се обезбедат потребните информации. 

Член 11 
Опасност од штета 

 
Утврдувањето на опасност од материјална штета ќе 

се засновува на факти, а не само на тврдење, претпо-
ставка или далечни можности.  

При донесувањето на одлука за тоа дали постои 
опасност од  материјална штета, треба да се земат во 
предвид и следните фактори: 

(а) значителната стапка на пораст на дампинг уво-
зот во Република Македонија, што укажува на веројат-
ност од значително зголемен увоз; 

(б) доволно голем расположлив капацитет на извоз-
никот или претстои значително зголемување на такви-
от капацитет, што укажува на веројатност од значител-
но зголемување на дампинг извозот во Република Ма-
кедонија, земајќи ја предвид достапноста на други из-
возни пазари  да го апсорбираат дополнителниот извоз; 

(ц) дали увозот влегува по цени кои, значително би 
ги намалиле цените или би го спречиле зголемувањето 
на цените кое инаку би се случило и веројатно би ја 
зголемило побарувачката за дополнителен увоз; и 

(д) залихите на производот кој се испитува. 
Ниту еден од овие фактори наведени погоре не мо-

же, сам по себе да биде одлучувачки за донесувањето 
на одлуката, но вкупноста на овие фактори мора да ре-
зултира со заклучок дека престои натамошен дампинг 
извоз и дека, доколку не се преземат заштитни мерки, 
ќе биде предизвикана материјална штета. 

 
IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСТРАГА 

 
Член 12 

Покренување на постапка 
 
Барање во писмена форма за пропишување на анти-

дампинг давачка (во натамошниот текст: барање) може 
да поднесе физичко или правно лице или трговска асо-
цијација во името на домашната индустрија. 

Барањето од ставот 1 на овој член, треба да содржи 
докази за дампинг, штетата и причинската врска меѓу 
дампинг увозот и штетата на домашната индустрија. 

Барањето од точка 1 на овој член ќе ги содржи 
следните информации: 

(a) идентитетот на фирмата која го поднесува бара-
њето и обемот и вредноста на производството на до-
машните слични производи. Кога барањето е поднесе-
но во име на домашната индустрија, тоа содржи во име 
на која индустрија се поднесува, со список на сите поз-
нати домашни производители на слични производи 
(или здруженија на производители на слични произво-
ди) и  колку што е можно, опис на обемот и вредноста 
на домашното производство на слични производи од 
тие производители; 

(б) податоци за увезениот производ со наведување 
на тарифната ознака (8 или 10 цифри) и опис според 
прописите за царинската тарифа;  

(ц) имињата на земјата или земјите на потекло или 
извоз за кој се работи, идентификување на секој познат 
извозник или странски производител и список на сите 
познати субјекти кои го увезуваат производот; 

(д) информација за цените по кои производот, за кој 
станува збор, се продава кога е наменет за потрошувач-
ка на домашните пазари во земјата или земјите на по-
текло или на извоз, како и информација за извозните 
цени; 

(e) информација за обемот на увозот, ефектот од та-
квиот увоз врз цените на сличниот производ на домаш-
ниот пазар и последиците од влијанието на таквиот 
увоз врз домашната индустрија, кое се покажува со ре-
левантните фактори кои имаат влијание врз состојбата 
на домашната индустрија,  како што е наведено во чле-
нот 9 и 10 на оваа одлука.  
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Комисијата што е можно побрзо ќе ја провери точ-
носта и соодветноста на доказите наведени во барање-
то, за да одлучи дали има доволно докази кои го оправ-
дуваат покренувањето на истрагата. 

 
Член 13 

Одлука за покренување на истрага  
Истрага нема да се покрене доколку Комисијата не 

утврди, врз основа на испитување на степенот на под-
дршка за, или  против поднесеното барање што го изра-
зиле домашните производители на сличниот производ, 
дека барањето е поднесено од страна или во име на до-
машната индустрија. Ќе се смета дека барањето е под-
несено од страна  или во име на домашната индустрија 
ако го поддржуваат оние домашни производители чие 
што заедничко вкупно производство претставува пове-
ќе од 50% од вкупното производство на сличниот про-
извод од оној дел од домашната индустрија кој изразу-
ва било поддршка или спротивставување на барањето.  

Истрага нема да биде покрената кога домашните 
производители кои изрично го поддржуваат барањето 
произведуваат помалку од 25% од вкупното производс-
тво на сличниот производ произведен од домашната 
индустрија. 

Комисијата ќе избегнува, освен кога е донесена од-
лука за покренување на истрага, било какво објавување 
и публицитет на барањето за покренување на истрага. 

Меѓутоа, Комисијата по приемот на документирано 
барање и  пред покренување на истрагата, ќе ја извести 
владата на земјата извозник. 

Комисијата нема да покрене  истрага и ќе го одбие 
барањето, доколку утврди дека нема доволно докази 
било за постоење на дампинг или штета за да го оправ-
да натамошното испитување.  

Комисијата нема да покрене истрага ако утврди де-
ка маржата на дампингот е де минимис или дека обе-
мот на дампинг увозот е занемарлив.  

Маржата на дампингот, ќе се смета дека е де мини-
мис ако оваа маржа е помала од 2%, изразена како про-
цент од извозната цена. 

Обемот на дампинг увозот од одделна земја ќе се 
смета за занемарлив, ако тој претставува помалку од 
3% од вкупниот увоз на сличен производ во Република 
Македонија, освен кога увозот од земјите чии одделни 
удели во вкупниот увоз,  заедно изнесуваат повеќе од 
7% од вкупниот увоз на сличен производ во Република 
Македонија.  

Ако во текот на постапката се утврди дека постојат 
доволно докази, со кои ќе се оправда покренување на 
истрага, Комисијата ќе донесе одлука за покренување 
на истрага, и ќе објави известување за тоа  во “Служ-
бен весник на Република Македонија”.  

 
Член 14 

Јавно известување за  истрага  
Известувањето за покренување на постапката содржи:  
- датум на покренување на истрагата;  
- податоци за производот и земјите на кои се одне-

сува, резиме на добиените информации и упатување за 
доставување на сите релеванти информации до Коми-
сијата;  

- определување на временскиот период во кој заенте-
ресираните страни можат да се претстават себеси, да ги 
изнесат своите ставови во писмена форма, доколку та-
квите ставови бидат земени во предвид при истрагата;  

- периодот во кој заентересираните страни можат да 
се пријават за да бидат сослушани од Комисијата. 

Комисијата ќе ги извести извозниците, увозниците 
и владата на земјата извозник и другите заентересира-
ни страни за покренување на истрагата. 

Истрагата за антидампинг не треба да ја попречува 
постапката за царинење. 

Член 15 
Истрага 

 
Истрагата  ги опфаќа истовремено и дампингот и 

штетите. За таа цел, Комисијата ќе достави прашални-
ци на сите заентересирани страни кои смета дека треба 
да достават информации и податоци релевантни за 
истагата, вклучувајќи ги домашните производители, 
увозниците, извозниците и странските производители. 

Извозниците и странските производители кои доби-
ваат прашалници, се обврзани да ги  достават одгово-
рите во рок од 30 дена од денот на приемот на прашал-
никот. Како дата на прием на прашалникот се смета  
седмиот ден од денот на кој истиот е испратен до при-
мателот или доставен до  дипломатско претставништво 
на земјата извозник.  

По барање на извозниците или странските произво-
дители, Комисијата може да го продолжи рокот од 30 
дена, под услов да постои образложение за таквото 
продолжување. 

За време на истрагата, на сите заентересирани стра-
ни ќе им се даде можност да ги изнесат своите ставови, 
доколку имаат доставено писмено барање, во рамките 
на рокот предвиден со известувањето објавено во 
“Службен весник на Република Македонија”, за сослу-
шување со кое се покажува дека тие се заентересирана 
страна која е веројатно дека ќе биде погодена од резул-
татите од постапката и дека постојат конкретни причи-
ни, зошто треба да бидат сослушани.  

По претходно барање, ќе се даде можност на увоз-
ниците, извозниците и претставниците на владата на 
земјата извозник, да се состанат со оние страни кои 
имаат спротивни интереси, така што може да се пре-
зентираат спротивставени ставови и понудат против 
аргументи. При давање на вакви можности мора да се 
земе во предвид потребата од запазување на доверли-
воста и довербата помеѓу страните.  

Освен во околности предвидени со членот 27 од 
оваа одлука, информацијата која е доставена од заенте-
ресираните страни и врз основа на која се темелат од-
луките, ќе биде што е можно поисцрпно испитана во 
поглед на нејзината точност. 

Во случај кога заентересираните страни одбијат да 
дадат информации или не ги достават во определениот 
рок, Комисијата  донесува одлука врз основа на распо-
ложивите факти. 

Комисијата, освен во посебни околности, ја звршу-
ва истрагата за антидампинг давачка во рок од една го-
дина, а во никој случај не подоцна од 15 месеци по неј-
зиното покренување. 

 
V. АНТИ ДАМПИНГ ДАВАЧКИ 

 
Член 16 

Привремена антидампинг давачка 
 
Комисијата може да предложи на Владата на Ре-

публика Македонија да донесе одлука за воведување 
на привремена антидампинг давачка  ако: 

- е покрената истрага и на заентересираните страни  
им е дадена можност да достават информации и да да-
дат забелешки; 

- е донесена прелиминарна потврдна одлука за по-
стоење на дампинг и предизвикана штета на домашна-
та индустрија; и 

- таквата мерка се смета за неопходна за да се спре-
чи предизвикување на штета во текот на истражната 
постапка. 

Сумата на привремената антидампинг давачка нема 
да биде повисока од маржата на дампингот привремено 
утврдена,  и треба да биде пониска од маржата, ако та-
квата пониска давачка е доволна да ја отстрани штета-
та на домашната индустрија.  
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Кога Владата на Република Македонија воведува 
привремена антидампинг давачка, плаќањето на оваа 
давачка е услов за слободното циркулирање на стоките 
во  Република Македонија. 

Привремената давачка нема да се воведува пред 
истекот на 60 дена од денот на покренувањето на по-
стапката и ќе се применува за период од максимум 6 
месеци. 

Комисијата може, на барање на извозниците кои 
имаат значително учество во трговијата, да предложи 
на Владата на Република Македонија да го продолжи 
периодот на примена на привремената антидампинг да-
вачка за период не повеќе од 9 месеци.  

 
Член 17 

Преземање на ценовни обврски  
Постапката може да биде прекината без воведување 

на привремена или дефинитивна антидампинг давачка, 
по прифаќање на доброволна обврска, од кој било из-
возник да ги промени своите цени или да го прекине 
извозот по дампинг цени во дадената област, со што 
Комисијата ќе биде уверена дека штетното дејство на 
дампингот ќе биде отстрането. 

Зголемувањето на цените согласно ваквата обврска, 
нема да биде повисоко од она што е неопходно да се 
елиминира маржата на дампингот, ако таквото зголе-
мување би било доволно да се отстрани штетата на до-
машната индустрија. 

Комисијата може да предложи спогодба за цените, 
но ниту една земја ниту пак извозник неможе да биде 
принуден да го прифати таквиот предлог.  

Превземање на ценовни обврски од ставовите 1 и 2 
од овој член, нема да се бара или прифати од земји или 
извозници ако не е донесена прелиминарна позитивна 
одлука, за постоење на дампинг и предизвикана штета. 

Понудената спогодба за цените не мора да се при-
фати, доколку Комисијата смета дека не е практично, 
во случаи кога бројот на страни и потенцијални извоз-
ници е премногу голем, или од други причини. Во та-
ков случај, Комисијата ќе му ги изнесе на извозникот 
причините зошто не се прифаќа нивната понуда.  

Ако преземањето на ценовни обврски е прифатено, 
истрагата за постоење на дампинг и штета нормално ќе 
биде завршена. Во таков случај, ако се утврди дека не 
постои дампинг или не е предизвикана штета, преземе-
ната обврска за цените, автоматски се укинува.  

Комисијата ќе побара од било кој извозник кој при-
фатил превземање на обврска за цените, периодично да 
доставува информација која се однесува на исполнува-
ње на таквата обврска и да дозволи верификација на 
битните податоци. Неисполнувањето на овие барања ќе 
се смета како прекршување на обврската. 

Во случај на прекршување или повлекување на пре-
земената ценовна обврска, Комисијата ќе предложи на 
Владата на Република Македонија да воведе  дефини-
тивна антидампинг давачка, врз основа на фактите кои 
се утврдени во истрагата, под услов истрагата да завр-
шила со крајна одлука за постоење на дампинг и штета, 
и ако на засегнатиот извозник му е дадена можност да 
ги изнесе своите забелешки. 

За постигнување на спогодба за цените, ќе се објави  
известување, со релевантните елементи, во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
Член 18 

Прекинување без воведување на мерки  
Барањето според член 45-б став 3 од Законот за тр-

говија може да се повлече во било кое време по покре-
нувањето на истрагата и во тој случај Комисијата ќе ја 
заврши истрагата без предлагање за воведување на да-
вачки, освен ако таа не одлучи дека продолжувањето 
на истрагата е во интерес на Република Македонија. 

Истрагата ќе биде прекината во било кој момент ко-
га Комисијата ќе утврди дека, не постојат доволно до-
кази, како за постоење на дампинг така и за штети, што 
би ја оправдало постапката со случајот. 

 
Член 19 

Дефинитивна антидампинг  давачка 
 
Врз основа на фактите кои укажуваат на постоење 

на дампинг со што е предизвикана штета, Комисијата, 
во согласност со член 45-б став 3 од Законот за тргови-
ја, може да и предложи на Владата на Република Маке-
донија да донесе одлука за воведување на дефинитивна 
антидампинг давачка. 

Дефинитивната антидампинг давачка се воведува 
во соодветен износ за секој одделен случај, врз неди-
скриминаторска основа, за  производите од сите изво-
ри, за кои ќе се утвди дека се увезени по дампинг цени 
и дека е предизвикана штета, освен за увозот од оние 
извори кои прифатиле превземање на обврска за цени-
те, согласно условите со оваа одлука.  

Висината на антидампинг давачката нема да го над-
мине износот на маржата на дампингот и истата треба 
да биде помала од маржата, ако таквата пониска давач-
ка е соодветна за да се отстрани штетата на домашната 
индустрија. 

Ако привремената антидампинг давачка е пониска 
од дефинитивната антидампинг давачка, разликата не-
ма да се наплатува. Ако привремената антидампинг да-
вачка е повисока од дефинитивната антидампинг да-
вачка, разликата ќе биде вратена. 

Кога Комисијата го ограничила своето испитување, 
секоја антидампинг давачка, воведена на увозот од из-
возници или производители кои се јавиле согласно чле-
нот 26 од оваа одлука, но не биле вклучени во испиту-
вањето, нема да ја надминува пондерираната просечна 
маржа на дампинг утврдена за страните во случајот.  

За потребите на овој член, Комисијата ќе ги игно-
рира сите износи на маржа еднакви на нула и еднакви 
на де минимис и износите на маржа во околности пред-
видени според членот 27 од оваа одлука. Поединечни 
давачки ќе бидат применети на увозот на било кој из-
возник или производител за кој  е пресметан поедине-
чен износ, согласно членот 26 од оваа одлука. 

 
Член 20 

Одлука за антидампинг давачка 
 
Одлуката на Владата на Република Македонија за 

воведување на привремена или дефинитивната анти-
дампинг давачка се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

Одлуката од став 1 на овој член содржи: 
- податоци за увезениот производ, кои содржат та-

рифната ознака (8  или 10 цифри) и опис според пропи-
сите за царинската тарифа; 

- утврдената маржа на дампинг и објаснување за 
методологијата за утврдување и споредбата на извозна-
та цена и нормалната вредност; 

- податоци за утврдување на штетата кои се базира-
ат на докази; 

- износот на антидампинг давачката; 
- времетраењето на антидампинг давачката; 
- датумот од кој ќе се применува антидампинг да-

вачката; 
- името на извозникот на кој одлуката се однесува; и 
- ако одлуката се однесува на повеќе извозници од 

иста земја и не е можно да се наведат посебно, ќе се на-
веде само земјата извозник. 
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Член 21 
Ретроактивност  

Привремени и дефинитивни анти дампинг давачки 
ќе се применуваат само на производи кои се увезени за 
потрошувачка по влегувањето во сила на одлуката,  во 
смисла на ставот 1 од член 16 и ставот 1 од член 19 од 
оваа одлука. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, кога во приме-
на е привремена антидампинг давачка и кога крајните 
факти укажуваат на постоење на дампинг и штета, Ко-
мисијата ќе и предложи на Владата на Република Маке-
донија да донесе одлука за тоа која висина од привреме-
ната антидампинг давачка ќе се наплати. Во тој случај 
дефинитивна давачка може да се воведе само од датумот 
на кој е утврдено постоење на опасност од штета или 
значително забавување на индустрискиот пораст.        

Дефинитивна антидампинг давачка може ретроа-
ктивно да се воведе за производи увезени за потошувач-
ка најдоцна 90 дена пред датумот на воведувањето на 
привремената давачка, но не пред датумот на покренува-
ње на истрагата, под услов на засегнатите увозници да 
им е дадена можност да ги изнесат своите  забелешки. 

Дефинитивна антидампинг давачка во врска со став 
3 од овој член може да се воведе кога: 

(a) дампингот кој предизвикува штета постои по-
долго време или дека увозникот знаел или требало да 
знае дека постои дампинг и дека таквиот увоз ќе пре-
дизвика штета; и 

(б) штетата е предизвикана од голем дампинг увоз 
на некој производ, во релативно краток период, кој со 
оглед на моментот во кој се врши и обемот и другите 
околности, најверојатно значително ќе ги намали ефе-
ктите од антидампинг давачката која ќе се воведе.   

 
Член 22 

Времетраење и преиспитување на антидампинг  
давачки  

Антидампинг давачката ќе остане во сила само тол-
ку, колку што е неопходно, за да се неутрализира ефе-
ктот од дампингот, кој предизвикува штета на домаш-
ната индустрија. 

Антидампинг давачката ќе се укине најдоцна во рок 
од 5 години од нејзиното воведување или од денот на 
последното преиспитување, во согласност со членот 23 
од оваа одлука, ако тоа преиспитување ги опфатило и 
дампингот и штетата.  

Комисијата, не подоцна од три месеци пред истекот 
на периодот наведен во ставот 2 од овој член, објавува 
известување за тоа во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

Постапка за преиспитување може да биде иницира-
на од страна на Комисијата или по барање, од страна 
или во име на домашната индустрија. 

Постапка за преиспитување ќе се покрене ако бара-
њето, содржи доволно докази дека укинувањето на да-
вачката најверојатно ќе доведе до продолжување или 
повторна појава на дампинг или штета.  

Барањето за преиспитување, во смисла на став 4 од 
овој член, се поднесува не подоцна од 3 месеци пред 
истекот на мерката. 

Антидампинг давачката останува во сила, се до до-
бивање на резултатите од таквото преиспитување.  

  
Член 23 

Постапка за преиспитување 
 
Потребата за понатамошна примена на антидам-

пинг давачка, може да се преиспита, на иницијатива на 
Комисијата, или по барање на било кој увозник, извоз-
ник или домашната индустријата, што ќе содржи до-
волно докази со кои се потврдува потребата за преис-
питување.  

Постапка од став 1 на овој член ќе биде покрената 
ако барањето содржи доволно докази дека понатамош-
ната примена на антидампинг давачката не е неопходна 
за да се неутрализира дампингот, или дека не постои ве-
ројатност, штетата да продолжи или повторно да се поја-
ви, доколку антидампинг давачката биде отстранета или 
изменета или кога воведената давачка не е доволна да го 
отстрани дампингот  кој предизвикува штета. 

Постапката од став 1 на овој член ќе биде завршена 
во рок од една година од датумот на покренувањето на 
преиспитувањето.  

Преиспитување исто така ќе се изврши со цел да се 
утврди индивидуалната маржа на дампинг за новите 
извозници од земјата извозник, кои не го извезувале 
производот, за време на периодот на истражување, врз 
основа на кој се донесени мерките. Преиспитување ќе 
се изврши кога новиот извозник или производител, мо-
жат да докажат дека не се поврзани со кој било од из-
возниците или производителите во земјата извозник, 
кои се предмет на антидампинг давачки за производот.  

 
VI. ДОКАЗИ 

 
Член 24 

Доверливост 
 
Секоја информација која е доверлива по својата 

природа  или која е обезбедена како доверлива од стра-
ните во истрагата, Комисијата ќе ја третира како таква, 
по добивање на издржано образложение. 

Комисијата ќе бара од заентересираните страни, кои 
доставуваат доверливи информации, да достават рези-
меа кои не се од доверлив карактер. Овие резимеа треба 
да бидат доволно детални за да овозможат да се разбере 
суштината на поднесената доверлива информација.  

Доколку се утврди дека  барањето за доверливост 
не е оправдано и дека поднесителот на информацијата 
или не сака таа да се објави или не сака да го одобри 
нејзиното објавување, во целина или во форма на рези-
ме, Комисијата таквата информација може да не ја земе 
во предвид. 

 
Член 25 

Проверка на информации 
 
Комисијата, кога смета за соодветно, во текот на 

истрагата ќе ја испита точноста на информациите што се 
доставени од страна на увозниците, извозниците, тргов-
ците, застапниците, производителите, трговските здру-
женија и организации, во врска со дампингот и  штетата. 

Комисијата по потреба може да спроведе истрага и 
во други земји, под услов да добие согласност од засег-
натите фирми и да ги извести претставниците од влада-
та на земјата за која се однесува, под услов тие прет-
ставници не се противат на истрагата. Веднаш од како 
ќе се добие согласноста од засегнатите фирми, Коми-
сијата ќе ја извести земјата извозник за имињата и 
адресите на фирмите кои ќе се посетат како и  датумот 
на посетата. 

На засегнатите фирми ќе им се соопшти природата 
на информациите кои ќе се проверуваат во текот на по-
сетата, како и за евентуално дополнителни информа-
ции што треба да се обезбедат при посетата. Со ова не 
се спречува можноста да бидат побарани и други пое-
диности кои ќе произлезат од тогаш добиените инфор-
мации. 

 
Член 26 

Ограничување 
 
Доколку бројот на производители, извозници или 

увозници, видови на производи и трансакции е голем, 
истрагата може да биде ограничена само на: 
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(a) разумен број на страни, на производи или транс-
акции со употреба на примероци кои се статистички 
валидни, достапни во моментот на селекцијата; или 

(б) најголемиот репрезентативен обем на произ-
водство, продажба или извоз кој  може да биде испитан 
во  расположивиот период. 

Изборот на страни, видови на производи или транс-
акции, согласно овој член, ќе биде направен од страна 
на Комисијата, при што приоритет ќе се даде на одби-
рање примерок во консултација со, и одобрување од, 
засегнатите страни, под услов тие страни да се јавиле и 
доставиле доволно информации во рок од 3 недели од 
започнувањето на истрагата. 

Во случаи кога истражувањето е ограничено сог-
ласно овој член, поединечната маржа, без разлика на 
се, ќе биде пресметана за било кој извозник или произ-
водител кој првично не бил избран, а кој ги доставил 
неопходните информации во роковите определени со 
оваа одлука, освен кога бројот на извозници или произ-
водители е толку голем што поединечното испитување 
претставува голем товар и пречка за навремено завр-
шување на истрагата. 

Кога е одлучено да се одбере одделен случај и кога 
не постои соработка од еден или сите селектирани слу-
чаи, што се одразува како материјален недостаток во 
истрагата, тогаш може да се одбере нов случај. Ако не 
постои доволен степен на соработка или нема доволно 
време да се одбере нов случај, соодветно ќе се приме-
нуваат одредбите од членот 27 на оваа одлука. 

 
Член 27 

Непостоење на соработка 
 
Во случаи кога некоја заентересирана страна одбие 

пристап, или пак воопшто не ги достави потребните 
информации, во роковите определени со оваа одлука, 
или во значителена мерка ја попречува истрагата, при-
времените или конечни одлуки, било позитивни или 
негативни, може да се донесат врз основа на достапни-
те факти. 

Ако се утврди дека се доставени неточни или по-
грешни податоци од некоја заинетересирана страна, 
информацијата нема да биде земена во предвид и ќе се 
користат расположивите факти. До колку заентереси-
раните страни не соработуват, ќе им се укаже на после-
диците од одбивањето на соработката. 

Ако не се достави компјутерски обработен одговор, 
нема да се смета дека се одбива соработката, под услов 
заентересираната страна да докаже дека бараниот одго-
вор ќе предизвика неразумно дополнителен товар или 
дополнителни трошоци. 

Ако информацијата доставена од некоја заентереси-
рана страна не е идеална во сите аспекти, таа сепак не 
треба да биде отфрлена, под услов, тие недостатоци да 
не се од таков вид, што би предизвикало непотребни 
тешкотии во донесувањето на соодветни одлуки и дека 
информацијата е доставена на време. 

Ако доказот или информацијата не биде прифатена, 
страната која ги доставила ќе биде информирана за 
причините за тоа, и ќе и се даде можност да достави 
дополнителни објаснувања во определен временски 
рок. Доколку објаснувањата се незадоволителни, при-
чините за неприфаќање на таквите докази, ќе бидат 
образложени во одлуките. 

Комисијата може да ги провери доставените инфор-
мации од други независни извори, како што се објаве-
ните листи за цените, официјалните статистички пода-
тоци за увозот и повратот на царините или информа-
ции обезбедени од други заентересирани страни во те-
кот на истрагата. 

Член 28 
Завршни одредби 

 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

 
  Бр. 19-5270/1                   Заменик на претседателот 

4 септември 2007 година     на Владата на Република 
      Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

1426. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4.09.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ 
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА  
 
1. За учество во НАТО/ПзМ вежбовната активност 

на земјите членки на групата А-3 „Adriatice Eagle – 
2007“ (во натамошниот текст: вежбата), која ќе се одр-
жи во Удбине и Делнице – Република Хрватска, во 
периодот од 3.09.2007 до 16.09.2007 година, се испраќа 
единица во состав од 18 (осумнаесет) припадници на 
постојаниот состав на Армијата на Република Македо-
нија, со средства и опрема потребни за учество во извр-
шувањето на вежбата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на вежба-
та ги обезбедува Министерството за одбрана на Репуб-
лика Македонија и Амбасадата на Соединетите Амери-
кански Држави во Република Македонија преку иници-
јативниот Варшавски фонд. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбата Министерството за 
одбрана, поднесува извештај пред Владата на Републи-
ка Македонија. 

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

 
  Бр. 19-5378/1              Заменик на претседателот 

4 септември 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
1427. 

Врз основа на член 16 став 2 и член 20 став 1 од За-
конот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4.09.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
На досегашниот корисник, Сојузот на синдикатите 

на Македонија (ССМ) од Скопје, му престанува користе-
њето на дел од недвижната ствар – сутерен, приземје, 
кат 2 и мансандра од објектот на Домот на културата 
„Кочо Рацин“ од Скопје, евидентиран во Имотен лист 
бр. 44756, којшто се наоѓа на Катастарска парцела бр. 
11911, Катастарска Општина Центар 1, со вкупна повр-
шина од 1.164 м2 на адреса: ул. „Вељко Влаховиќ“ бб – 
Скопје, имот во сопственост на Република Македонија. 
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На досегашниот корисник, Министерството за кул-
тура, му престанува користењето на дел од недвижната 
ствар – кат 1 од објектот на Домот на културата „Кочо 
Рацин“ од Скопје, евидентиран во Имотен лист бр. 
49073, којшто се наоѓа на катастарска парцела бр. 
11911, Катастарска општина Центар 1, со површина од 
372 м2 на адреса: ул. „Вељко Влаховиќ“ бб – Скопје, 
имот во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на времено користење без надоместок, на градот Скопје, 
за просторно сместување на локалната установа Домот 
на културата „Кочо Рацин“ од Скопје, единка-корисник 
на Буџетот на Република Македонија, а согласно член 4 
од Договорот за пренесување на недвижните ствари, 
опремата, вработените и другите средства за работа од 
Република Македонија на Градот Скопје бр. 02-5139/1 
од 19.08.2005 година. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишано 
во член 1 и 2 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досе-
гашните корисници, Министерството за култура и Со-
јузот на синдикатите на Македонија (ССМ) од Скопје и 
новиот корисник градот Скопје и Домот на културата 
„Кочо Рацин“ од Скопје. 

 
Член 4 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за пренесување на користе-
ње и за давање на користење на дел од недвижен имот 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/06 и 
25/06).  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 19-5346/1               Заменик на претседателот 

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
1428. 

Врз основа на член 16 став 2 и член 20 став 1 од За-
конот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4.09.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО  
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

На досегашниот корисник Националниот конзерва-
торски центар – Скопје, поранешен Републички завод 
за заштита на спомениците на културата од Скопје, му 
престанува користењето на недвижната ствар – куќа со 
вкупна површина од 252 м2 на адреса: „Манчу Пикчу“ 
32 – Крушево, евидентирана во Поседовен лист бр. 
904, којшто се наоѓа на Катастарска Парцела бр. 1604, 
во општина Крушево, имот во сопственост на Републи-
ка Македонија, што е прогласена за споменик на култу-
рата со Решение бр. 100 од 30.09.1953 година. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на времено користење, без надомест на општина Круше-
во, за да изврши реконструкција на куќата и да управува 
со нејзиното презентирање и користење, согласно со За-
конот за заштита на културното наследство. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар опишано 

во член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегаш-
ниот корисник Националниот конзерваториски центар 
– Скопје, поранешен Републички завод за заштита на 
спомениците на културата од Скопје и новиот корис-
ник општина Крушево во рок од 30 дена од влегување-
то 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. 19-5263/1              Заменик на претседателот 

4 септември 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                                Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
1429. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), а во врска со член 141 став 1 од Законот за за-
штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
август 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-
ТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, 

МАВРОВИ АНОВИ 
 
1. Томислав Стефановски се разрешува од должно-

ста вршител на должноста директор на Јавната устано-
ва Национален парк Маврово, Маврови Анови. 

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

 
 Бр. 33-5435/1                Претседател на Владата 

25 август 2007 година           на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1430. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), а во врска со член 141 став 1 од Законот за за-
штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006 и 84/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 25 
август 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ 

 
1. За вршител на должноста директор на Јавната 

установа Национален парк Маврово, Маврови Анови 
се именува Онер Јакупоски. 

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

 
 Бр. 33-5436/1                Претседател на Владата 

25 август 2007 година           на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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1431. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 4 
септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-

БЕРЗА СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје се 
именува Димитар Самарџиевски. 

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

 
  Бр. 33-3449/2               Претседател на Владата 

4 септември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1432. 

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 4 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД  

ДЕМИР КАПИЈА 
 
1. Живко Јованов се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавната установа Специјален 
завод – Демир Капија. 

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа 
Специјален завод – Демир Капија од редот на стручните 
работници во установата, се именува Петре Николов. 

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

 
  Бр. 33-3831/5                Претседател на Владата 

4 септември 2007 година       на Република Македонија, 
              Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
1433. 

Врз основа на член 14 од Законот за основање на Јав-
но претпријатие Македонска радиодифузија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/98 и 98/2000), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 4 септември 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА 

РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“ 
 
1. За заменик на директорот на „Јавното претприја-

тие Македонска радиодифузија – Скопје“ се именува 
Зоран Трајчевски, дипл. инженер по енергетика. 

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

 
  Бр. 33-5145/3                Претседател на Владата 

4 септември 2007 година       на Република Македонија, 
             Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

1434. 
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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Македонски Просветители“ бб - Охрид. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приреду-
вање на играта на среќа за која е издадена лиценца-
та, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоме-
стокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, 
алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5267/1              Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1435. 
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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време 
до 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во деловната просторија на ул. „Маршал Тито“ 1/1 и 
1/2 во Ресен. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5297/1               Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1436. 

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 4.09.2007 година, издаде 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
 

1. Лиценца за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДОО 
Скопје, за време од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Финска“ бб, населба Ченто Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5298/1               Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1437. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 
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2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Нико Нестор“ бр. 18-Струга. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5299/1               Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1438. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Димитар Влахов“ бр. 39 ГТЦ-Кочани. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5300/1              Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1439. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време 
до 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во деловната просторија на ул. „Благој Мучето“ бр. 
6 во Струмица. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 
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- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5301/1               Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1440. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Илинденска“ бр. 55 во Кавадарци. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5302/1               Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1441. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО 
Скопје, за време до 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на кеј „Борис Кидрич“ бб во Струга. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 19 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 
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Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5314/1              Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                         Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1442. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје, за време 
до 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа 
во деловната просторија на ул. „Кузман Јосифовски Пи-
ту“ бб (Нова железничка станица) во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5315/1               Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1443. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги “Фламинго“ ДОО Скопје, за време 
до 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во 
деловната просторија на ул. „11 Октомври“ бр. 29 во 
Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 
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Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5316/1              Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1444. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги “Фламинго“ ДОО Скопје, за време 
до 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа во 
деловната просторија на ул. „Кузман Јосифовски Пи-
ту“ бр. 15, локал 10 во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 

6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 
не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5317/1               Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година        на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1445. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Маршал Тито“ бр. 199 и 201- Кичево. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 26 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 
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7. Корисникот на лиценцата со право на приреду-
вање на играта на среќа за која е издадена лиценцата, 
се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместо-
кот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4, али-
неја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5318/1              Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1446. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги “Фламинго“ ДОО Скопје, за време 
до 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Даме Груев“ бр. 4/7 во Скопје. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат пове-
ќе играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5319/1              Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1447. 

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 4.09.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Трговското 
друштво за игри на среќа, производство, трговија и ус-
луги МАКТРИКС увоз-извоз ДООЕЛ Охрид, за време 
од 6 (шест) години. 

2. Приредување на посебните игри на среќа во авто-
мат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на 
ул. „Маршал Тито“ бб во Кичево. 

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 
автомати за игри на среќа и еден автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат повеќе 
играчи. 

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеи 1 и 2 на оваа точка 
се вршат во Буџетот на Република Македонија на Тре-
зорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 
840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка 
на примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 4, алинеи 1 и 2, лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5320/1              Заменик на претседателот  

4 септември 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1448. 

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за безбед-
ност во железничкиот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/07 година), министерот 
за транспорт и врски, во соработка со министерот за 
внатрешни работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ, МЕСТОТО НА 
ВКРСТУВАЊЕ И МЕРКИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА БЕЗБЕДНО ОДВИВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ 

НА ПАТНИТЕ ПРЕМИНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките кри-

териуми, местото на вкрстување и мерките за обезбе-
дување на безбедно одвивање на сообраќајот на патни-
те премини. 

 
Член 2 

(1) Во зависност од вредноста на бројниот параме-
тар П, местата на вкрстување на железничка пруга и 
пат се категоризираат на три категории: 

1) Вкрстувања од I категорија се оние кај кои вред-
носта на П е над 200.000 возила; 

2) Вкрстувања од II категорија се оние кај кои вред-
носта на П е од 20.000 возила  до 200.000 возила и 

3) Вкрстувања од III категорија се оние кај кои 
вредноста на П е под 20.000 возила. 

(2) Вредноста на бројниот параметар П се опреде-
лува по следната формула: 

П =  
Жв
Пв

 
 
каде што:  
- П е броен параметар  
- Пв е бројот на поминати патнички возила, вклучу-

вајќи ги и запрежните  возила и земјоделските и други 
самоодни машини, преку местото на вкрстување во те-
кот на 24 часа и 

- Жв е бројот на поминати возови преку местото на 
вкрстување во текот на 24 часа.  

(3) За да се утврди вредноста на бројниот параметар 
Пв потребно е да изврши броење во два последовател-
ни работни денови во втората половина на месеците 
април и август, така што за резултат се зема аритме-
тичката средина.  

(4) Вредноста на бројниот параметар Жв се утврдува 
од важечкиот возен ред на Македонските железници. 

 
Член 3 

(1) Во зависност од вредноста на бројниот параме-
тар П, местата на вкрстување на индустриски колосек 
на железничка пруга и пат се категоризираат на три ка-
тегории: 

1) Вкрстувања од I категорија се оние кај кои вред-
носта на П е над 200.000 возила; 

2) Вкрстувања од II категорија се оние кај кои вред-
носта на П е од 50.000 возила до 200.000 возила и 

3) Вкрстувања од III категорија се оние кај кои 
вредноста на П е под 50.000 возила. 

(2) Вредноста на бројниот параметар П се опреде-
лува по следната формула: 

П =  
Мв
Пв

 

каде што:  
- П е броен параметар  

- Пв е бројот на поминати патнички возила, вклучу-
вајќи ги и запрежните  возила и земјоделските и други 
самоодни машини, преку местото на вкрстување во те-
кот на 24 часа и 

- Мв е бројот на планирани, односно извршени ма-
неварски возења преку местото на вкрстување во текот 
на 24 часа. 

(3) За да се утврди вредноста на бројниот параметар 
Пв потребно е да изврши броење во два последовател-
ни работни денови во втората половина на месеците 
април и август, така што за резултат се зема аритме-
тичката средина.  

(4) Вредноста на бројниот параметар Мв се утврду-
ва според проектот, односно според просечно изврше-
ните маневарски возења во текот на една година. 

(5) Вкрстувањата во зависност од категоријата се 
решаваат на начин предвиден во член 5 од овој правил-
ник. Доколку вкрстувањето е патен премин од III кате-
горија, истиот дополнително се обезбедува со желез-
нички работник од маневарскиот персонал. 

 
Член 4 

(1) Патниот премин може да се изгради на дел од 
пругата чиј радиус на кривината е поголем од 300 метри. 

(2) Вкрстувањето на железничка пруга и пат во ста-
ничен простор меѓу влезните сигнали не може да биде 
во исто ниво.  

(3) На пругите опремени со автоматски пружен 
блок, ако е тоа возможно, патниот премин се изведува 
на средината на просторниот отсек. 

 
Член 5 

(1) Местата на вкрстување на железничка пруга и 
пат, односно патните премини се осигуруваат со тех-
нички средства во зависност од категоријата, на еден 
од следните начини: 

1) Вкрстувањата од I категорија се обезбедуваат во 
надвор од ниво; 

2) Вкрстувањата од II категорија, односно патните 
премини се обезбедуваат со автоматски уреди за дава-
ње светлосни и звучни сигнални знаци и сообраќајни 
знаци на патната сигнализација. 

(2) Патните премини од III категорија можат да би-
дат дополнети и со полубраници или браници во завис-
ност од месните услови (намалена видливост - магла, 
чад и слично или близина на училишта); 

1) Вкрстувањата од III категорија, односно патните 
премини се обезбедуваат со сообраќајни знаци на пат-
ната сигнализација.  

(3) Со механички уреди со браници ракувани од 
определен железнички работник можат да се осигураат 
патни премини од времен карактер. 

 
Член 6 

(1) Безбедноста на сообраќајот на патниот премин 
се обезбедува на еден од следните  начини: 

1) автоматски уреди за давање светлосни и звучни 
сигнални знаци со или без полубраници, односно бра-
ници; 

2) механички уреди со браници ракувани од опре-
делен железнички работник или 

3) сообраќајни знаци на патната сигнализација. 
 

Член 7 
(1) На патниот премин се обезбедува соодветна зона 

на прегледност која претставува простор ослободен од си-
те визуелни препреки за слободно догледување на возот 
од бочна страна на сигурносно растојание (во натамошни-
от текст: триаголник на прегледност) која на учесниците 
во патниот сообраќај под нормални услови им овозможу-
ва непречен видик на железничката пруга од двете страни 
на патот за навремено воочување на возот односно него-
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вите челни сигнали, за да можат да запрат пред сообраќај-
ниот знак на патната сигнализација “Андреин крст”, од-
носно кога ќе се најдат во триаголникот на прегледност да 
можат безбедно да ја поминат железничката пруга и во 
случај ако возот се појави на видикот.  

(2) Големината на триаголникот на прегледноста за-
виси од видот на патот, коловозот, брзината на движе-
ње на патните возила и најголемата дозволена брзина 
на железничката пруга. 

 
Член 8 

(1) На патниот премин во просторот на триаголни-
кот на прегледност, прегледноста на железничката пру-
га од двете страни на патот трајно се обезбедува. За таа 
цел во просторот на триаголникот на прегледност не 
смее да се градат објекти и постројки, да се поставува-
ат предмети и садат растенија кои би можеле да пречат 
на прегледноста, а дивите саморастечки растенија мора 
со сеча да се отстрануваат од просторот на триаголни-
кот на прегледноста.  

(2) Обезбедувањето на просторот на триаголникот 
на прегледност во смисла на став (1) на овој член е сог-
ласно со Законот за јавните патишта. 

 
Член 9 

(1) Триаголникот на прегледност е просторот над 
површината ограничена со линиите кои го сочинуваат 
триаголникот А (Б, В,Г), Д и К. 

(2) Точката А (Б,В) се наоѓа во оската на коловозот 
на патот, од која почнува прегледноста на патниот пре-
мин, а на должина на запирниот пат на патните возила, 
односно точката Г се наоѓа во оската на пешачката пате-
ка, од која почнува прегледноста на пешачкиот премин. 

(3) Точката Д се наоѓа во оската на колосекот на 
железничката пруга од која почнува отсекот на приб-
лижување на возот кон преминот, додека точката К се 
наоѓа во пресекот на оската на колосекот на железнич-
ката пруга и оската на коловозот на патот, односно пе-
шачката патека кои меѓусебно се вкрстуваат. 

 
Член 10 

(1) Доволна прегледност на железничката пруга на 
регионалните патишта, постои доколку учесниците во 
патниот сообраќај се движат од точката А која се наоѓа 
на оддалеченост од најмалку 33 метри од патниот соо-
браќаен знак “Андреин крст”, при што за време на дви-
жењето можат да ја видат железничката пруга од двете 
страни на патот на најмала должина од четирикратната 
максимална дозволена брзина на железничката пруга 
изразена во метри (4 Vmax), сметајќи од точката К, од-
носно од пресекот на оската на железничката пруга и 
оската на патот прикажан во Прилог 1. 

(2) Оддалеченоста од 33 метри од став (1) на овој 
член претставува должина на запирниот пат на патното 
возило при брзина на движење од 30 km/h. 

(3) Графичкиот приказ на триаголник на преглед-
ност на железничка пруга од регионални патишта е да-
ден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

(1) Доволна прегледност на железничката пруга на 
локалните патишта постои доколку учесниците во пат-
ниот сообраќај се движат од точката Б која се наоѓа на 
од¬далеченост од најмалку 18 метри од патниот соо-
браќаен знак “Андреин крст”, при што за време на дви-
жењето можат да ја видат железничката пруга од двете 
стра¬ни на патот на најмала должина од петкратната 
максимална дозволена брзи¬на на железничката пруга 
изразена во метри (5 Vmax), сметајќи од точката К, од-
носно пресекот на оската на железничката пруга и 
оската на патот прикажан во Прилог 2.  

(2) Оддалеченоста од 18 метри од став (1) на овој 
член претставува должина на запирниот пат на патното 
возило при брзина на движење од 20 km/h. 

(3) Графичкиот приказ на триаголник на преглед-
ност на железничка пруга од локални патишта е даден 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

(1) Доволна прегледност на железничката пруга на 
улици во населени места, некатегоризирани и земјани 
патишта постои доколку учесниците во патниот соо-
браќај се движат од точката В, која се наоѓа на оддале-
ченост од најмалку 8 метри од патниот сообраќаен знак 
“Андреин крст”, при што за време на движењето можат 
да ја видат железничката пруга од двете страни на па-
тот на најмала должина од петкратната максимална 
дозволена брзина на железничката пруга изразена во 
метри (5 Vmax) сметајќи од точката К, односно од пре-
секот на оската на железничката пруга и оската на па-
тот прикажан во Прилог 3.  

(2) Оддалеченоста од 8 метри од став (1) на овој 
член претставува должина на запирниот пат на патното 
возило при брзина на движење од 10 km/h. 

(3) Графичкиот приказ на триаголник на преглед-
ност на железничка пруга од улици во населени места, 
некатегоризирани и земјени патишта е даден во Прилог 
3 кој е составен дел на овој правилник. 

  
Член 13 

(1) На патот пред патниот премин мора да се поста-
ви патен сообраќаен знак “ограничување на брзината”, 
кој воедно претставува и почеток на прегледноста на 
патниот премин. 

(2) Патниот сообраќаен знак “ограничување на бр-
зината” се поставува на патот на местото каде започну-
ва триаголникот на прегледноста (точките А, Б и В) на 
далечина на запирниот пат на патното возило опреде-
лена во член 10, 11, и 12 на овој правилник. 

 
Член 14 

(1) На железничките пруги опремени со уреди на 
автоматски пружен блок или меѓустанична зависност, 
уредите за давање на светлосни и звучни сигнални зна-
ци со или без уреди за затворање на патниот премин се 
доведуват во условена техничка зависност со сигнали-
те на автоматскиот пружен блок и излезните сигнали 
на соседните станици, а да се вклучуваат автоматски со 
наидувањето на возот. 

 
Член 15 

(1) На патен премин преку две паралелни железнич-
ки пруги или на двоколосечна железничка пруга чија 
меѓусебна оддалеченост е толкава да меѓу нив без за-
грозување не може да се сместат најдолгите патни во-
зила (должина од 20 метри), сообраќајот се обезбедува 
само со еден уред за затворање на патниот премин или 
со уред за давање на светлосни и звучни сигнални зна-
ци на секоја страна од железничката пруга. 

(2) Уредите од став (1) на овој член се изведуваат 
така да се вклучуваат автоматски при наидување на воз 
по било која од паралелните железнички пруги или по 
било кој колосек од двоколосечната железничка пруга. 

 
Член 16 

(1) На патен премин преку две паралелни железнич-
ки пруги или на двоколосечна железничка пруга, вре-
мето на активирање на уредите за затворање на патни-
от премин односно на уредите за давање на светлосни 
и звучни сигнални знаци меѓу две едноподруги активи-
рања е подолго од времето потребно патните возила 
кога ќе го отпочнат возењето да го напуштат патниот 
премин или подолго од времето потребно патните во-
зила да можат да запрат пред патниот премин. 
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(2) Доколку времето помеѓу две едноподруги затво-
рања на патниот премин е пократко од времето пресме-
тано според одредбите од став (1) на овој член, уредите 
за затворање на патниот премин или уредите за давање 
на светлосни и звучни сигнални знаци остануваат во 
положба со која се забранува преминување на патните 
возила преку железничката пруга. 

 
Член 17 

(1) Пред затворање на патниот премин за поминува-
ње на патни возила преку железничката пруга, учесни-
ците во патниот сообраќај благовремено се известуваат 
со светлосни и звучни сигнални знаци. Времето за изве-
стување за забраната на поминување преку железничка 
пруга се определува во зависност од должината на пат-
ниот премин, најголемата дозволена брзина на желез-
ничката пруга и брзината на движење на патните возила, 
а истото не може да биде пократко од 30 секунди. 

 
Член 18 

(1) Доколку патниот премин се обезбедува со уреди 
за затворање на патниот премин (браници или полубра-
ници), тие уреди или делови од уредите се оддалечени 
од најблиската шина на железничкиот колосек најмал-
ку 3 метри, а нивната височина над патот мора да биде 
од 1 до 1,2 метри. 

(2) Патниот светлосно-акустичен сигнал кој служи 
за предупредување на учесниците во патниот сообраќај 
за приближувањето на возот кон патниот премин е од-
далечен од најблиската шина на железничкиот колосек 
најмалку 3 метри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 19 
(1) Безбедноста на сообраќајот на патен премин на 

градска улица или друг пат преку индустриски колосек 
се обезбедува на тој начин што патните сообраќајни 
знаци се доведуваат во меѓусебна зависност со лизгал-
ките кои се поставени на индустрискиот колосек од ле-
вата и десната страна на градската улица или патот, та-
ка што се овозможува возење само по градската улица 
односно патот или само по индустрискиот колосек. 

 
Член 20 

На железничката пруга пред патен премин се поста-
вуваат пропишаните сигнални знаци за известување на 
возниот персонал за доближување на возот кон патни-
от премин и за обврската за давање на пропишан зву-
чен сигнален знак. 

 
ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 
 
    Бр. 13.1-52338/1                         Бр. 01-9841 
15 август 2007 година                    31 јули 2007 година 

      Скопје                                   Скопје 
 

 Министер за внатрешни            Министер за транспорт  
               работи,                           и врски, 
Гордана Јанкулоска, с.р.          Миле Јанакиески, с.р. 
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