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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
725. 

Врз основа на член 101 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.49/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКА 
ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ПОМОШТА, НАЧИН ЗА 

ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОМОШТА, СУБЈЕКТИТЕ КОИ ИМААТ ПРАВО НА УЧЕСТВО ВО 
ПОСТАПКАТА, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка 
поддршка во земјоделството, максималниот износ на помошта, начин за доделување на помошта, субјектите кои 
имаат право на учество во постапката, како и потребната документација. 

 
Член 2 

Поблиските критериуми за доделување помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството за ре-
ализација на мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделство за 2011 година и максималните из-
носи на помошта според намени се: 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
724. 

Указ бр.17 
од 9 март 2011 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 

42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008 година). 
 
СЕ ПОСТАВУВА 
 
ЗА ОДБРАНБЕНО АТАШЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО АНКАРА, РЕПУБЛИКА  
ТУРЦИЈА 
 
Полковник ЏАМБАСКИ Бранко ЗОРАН 
ФЧ: полковник 
лична ВЕС: 31340 
 
до сега: заменик на командантот на 1.механизирана пешадиска бригада “А” во ЗОК, во Генералштабот на Ар-

мијата на Република Македонија. 
 
Овој указ  да се изврши веднаш.  
 

       Бр. 07-465                                                                       Претседател 
9 март 2011 година                                     на Република Македонија,      

  Скопје                                                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
__________ 

 



10 март 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 30 - Стр. 3 



Стр. 4 - Бр. 30 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 март 2011 
 

Член 3
Средствата од член 2 точки 1., 2., 3., 4, 6. и 7. на овој правилник ќе се реализираат со јавен повик.  
Средствата од член 2 точка 5. на овој правилник ќе се реализираат со договор меѓу Министерството за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство и барателот на помошта.  
Средствата од член 2 точки 8. и 9. на овој правилник ќе се реализираат со јавна набавка. 
 

Член 4 
Постапката за избор на корисници ја спроведува комисија формирана од страна на министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство која врз основа на објавените јавни повици и условите во нив, составува 
записник за отворање на апликациите, записник за евалуирање на апликациите и записник за избрани корисни-
ци со висина на одобрената поддршка.  

Изборот на понудите за намените од член 2 точки 1., 2., 3., 4, 6. и 7 на овој правилник ќе се изврши врз ос-
нова на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови: 
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Како прифатливи се понудите кои после евалуаци-
јата од страна на комисијата од член 4 став 1 на овој 
правилник ќе освојат повеќе од 50 бода.  

Помошта за намените од член 2 точки 1, 2., 3., 4, 6. 
и 7. на овој правилник ќе биде дефинирана со договори 
потпишани со избраните корисници на средствата од 
страна на министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, врз основа на записник за избрани ко-
рисници на комисијата од став 1 на овој член. 

Реализацијата на поднесените проекти може да би-
де во фази во текот на повеќе од една, но не повеќе од 
три години. За повеќефазните проекти се поднесуваат 
одделни барања за финансиска поддршка секоја после-
дователна година. Добиената поддршка за првата фаза 
не значи автоматско одобрување на проектот во след-
ните фази.   

 
Член 5 

Право на учество на јавниот повик од член 3 став 1 
на овој правилник имаат субјекти од областа на земјо-
делството, шумарството, водостопанството (земјоделски 
стопанства, здруженија на граѓани и фондации, јавни на-
учни и образовна установи, или институции) и тоа: 

- за намените од член 2 точки 1, 4, 6 и 7 на овој пра-
вилник се здруженија на граѓани и фондации регистри-
рани согласно Законот за здруженија на граѓани и фон-
дации, поголеми форми на здружување на земјоделци-
те како здруженија на граѓани и фондации на нацио-
нално, пошироко регионално и под-секторско или кла-
стерско ниво и партнерство помеѓу погоре споменати-
те организациони форми на корисници; 

- за намените од член 2 точки 1, 2, 3 и 7 на овој пра-
вилник се јавни научни установи и самостојни научни 
работници согласно Законот за научно истражувачка 
дејност, образовна институција или установа која ги 
исполнува условите согласно Законот за високото 
образование, Законот за средното образование, Законот 
за стручното образование и обука и Законот за образо-
вание на возрасните; 

- за намените од член 2  точките 1, 2, 6 и 7 на овој 
правилник се Правни лица регистрирани согласно За-
конот за трговски друштва (особено основани од здру-
женија) и Законот за задругите кои:   

 - извршуваат консултантски услуги,  
 - произведуваат примарни земјоделски производи,  
 - преработуваат земјоделски производи. 
 

Член 6 
Субјектите од член 5 на овој правилник барање за 

користење на помош за намените од член 2 точки 1, 2., 
3., 4, 6. и 7. на овој правилник доставуваат на образец кој 
е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник. 

Кон барањето од став 1 на овој член се приложува-
ат и следните документи:  

1. Тековна состојба од Централен регистер на Ре-
публика Македонија; 

2. Изјава дека за иста намена и активности наведе-
ни во барањето не користел средства од друг орган на 
државна управа или други извори што би значело двој-
но финансирање на истите активности од различни из-
вори;  

3. Препораки или други докази за претходна импле-
ментација или учество во успешно реализирани прое-
кти и програми според точка III2 од Барањето;  

4. За апликантите правни лица: Потврда за евиден-
ција во Единствениот регистер на земјоделски стопанс-
тва (ако се занимаваат со примарно земјоделско произ-
водство); Доказ од Централен регистер дека не е пове-
дена стечајна и ликвидациона постапка; и доказ од 
Управа за јавни приходи за платени даноци и други 
јавни давачки. 

5. Поголеми форми на здружување на земјоделците 
приложуваат и годишна програма за работа на органи-
зацијата за 2011 година со вклучени активности за кои 
се бара кофинансирање.  

6. Апликантите за намените од член 2 точка 6. на 
овој правилник пред исплатата на средствата треба да 
достават доказ за платени трошоци за кои поднесуваат 
барање.   

 
Член 7 

Исплатата на помошта по корисници за намените 
од член 2 точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој правилник се вр-
ши двократно и тоа: авансно 50% од вкупната сума и 
50% по завршување на проектот и достава на финанси-
ски извештај и за намената од член 2 точка 5 на овој 
правилник авансно 70% од вкупната сума и 30% по за-
вршување на манифестацијата и доставен финансиски 
извештај.  

   
Член 8 

Овoj правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 08-1231/1     

9 февруари 2011 година                       Министер, 
      Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

726. 
Врз основа на член 194 став 1 и 5, член 197 став 1 

алинеја в) и член 206 став 1 алинеја д) од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија, на седница-
та одржана на ден 22.2.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето на бро-

керската куќа Фершпед Брокер АД, поради непочиту-
вање на член 123 став 1, став 2 и став 5 од Законот за 
хартии од вредност, односно поради префрлање на па-
рични средства од клиентска сметка на еден клиент на 
клиентска сметка на друг клиент при што не е склучена 
трансакција со хартии од вредност и тоа:  

- На ден 21.9.2007 година, префрлени парични 
средства во износ од 70.403.120,50 денари, од клиент-
ската сметка на CEE Investments B.V. на клиентската 
сметка на приватниот фонд Фишер Тета.  

- На ден 24.9.2007 година, префрлени парични 
средства во износ од 47.085.208,00 денари, од клиент-
ската сметка на CEE Investments B.V. на клиентската 
сметка на приватниот фонд Фишер Тета.  

- На ден 27.9.2007 година, префрлени парични 
средства во износ од 41.585.216,00 денари, од клиент-
ската сметка на CEE Investments B.V. на клиентската 
сметка на приватниот фонд Фишер Тета.  

- На ден 24.9.2007 година, префрлени парични 
средства во износ од 12.603.730,00 денари, од клиент-
ската сметка на CEE Investments B.V. на клиентската 
сметка на приватниот фонд Фишер Тета.  

- На ден 21.9.2007 година, префрлени парични 
средства во износ од 70.403.120,50 денари, од клиент-
ската сметка на приватниот фонд Фишер Тета на кли-
ентската сметка на Лабруско ДОО Скопје.  

- На ден 24.9.2007 година, префрлени парични 
средства во износ од 12.603.730,00 денари, од клиент-
ската сметка на приватниот фонд Фишер Тета на кли-
ентската сметка на Лабруско ДОО Скопје.  

- На ден 2.10.2007 година, префрлени парични 
средства во износ од 83.006.850,50 денари, од клиент-
ската сметка на Лабруско ДОО Скопје на клиентската 
сметка на приватниот фонд Фишер Тета.  

- На ден 2.10.2007 година, префрлени парични 
средства во износ од 83.006.850,50 денари, од клиент-
ската сметка на приватниот фонд Фишер Тета на кли-
ентската сметка на CEE Investments B.V.   

2. Се изрекува привремена забрана на брокерската 
куќа Фершпед Брокер АД Скопје за вршење на сите ус-
луги со хартии од вредност за кои има добиено дозвола 
од Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија, во времетраење од 30 работни дена.  

3. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје по приемот на ова Решение, привремено да ја 
исклучат од членство брокерската куќа Фершпед бро-
кер АД Скопје додека трае забраната согласно точка 2 
од изреката на ова решение. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 
 
 Бр. УП1 08-27         Комисија за хартии од вредност  

22 февруари 2011 година   на Република Македонија 
     Скопје                                Претседател, 
                         Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

727. 
Врз основа на член 190 став 2 и член 150 став 5 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 
57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.2.2011  
година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И 
ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и условите за обука и 

полагање на посебен стручен испит за инвестиционо 
советување („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 145/2010) член 2 став 4 се менува и гласи: 

„Трошокот за следење на обуката за инвестициско 
советување е на товар на кандидатите, кои плаќаат со-
одветен надомест утврден со Тарифникот за утврдува-
ње висина на надоместоци што ги наплатува Комисија-
та за хартии од вредност на РМ.“ 

 
Член 2 

Во член 9 став 1 алинеја 2 сврзникот „и“ и во али-
неја 3 зборовите: „да има познавање на работа со комп-
јутери“ се бришат. 

 
Член 3 

Во член 9 став 2 алинеја 2 зборовите: „и надомест 
за полагањето на стручниот испит за инвестиционо со-
ветување“ се бришат. 

 
Член 4 

Во член 11 став 6 зборовите: „без плаќање на до-
полнителен надомест за полагање на испитот“ се бри-
шат.   

 
Член 5 

Во член 11 став 7 наместо „по спроведените 4 пола-
гања“ треба да стои „по спроведеното прво полагање.“ 

 
Член 6 

Во член 13 став 1 на почетокот на првата реченица 
се додаваат зборовите: „Полагањето на“, а во зборот 
„Стручниот“ почетната голема буква „С“ се заменува 
со мала буква „с“. 

 
Член 7 

По членот 28 се додава нов наслов „Преодни и за-
вршни одредби“ и нов член 29 кој гласи: 

„За правата и обврските на лицата кои ја следат 
Втората обука за инвестиционо советување важат од-
редбите на Правилникот за начинот и условите за обу-
ка и полагање на посебен стручен испит за инвестицио-
но советување („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 145/2010). 

 
Член 8 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Бр. 09-471/1           Комисија за хартии од вредност 

22 февруари 2011 година   на Република Македонија 
      Скопје                                Претседател, 
                                     Марина Наќева Кавракова, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

728. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за трговија со електрична енергија 
ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, за издавање 
на лиценца за трговија со електрична енергија, на сед-
ницата одржана на 8.3.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

ПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, ул. „Беласи-
ца“ бр. 2, Скопје – Гази Баба, му сe издава лиценца за 
вршење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија. 

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

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
УП1 Бр. 07-2 

8 март 2011 година                             Претседател, 
  Скопје                                     Димитар Петров, с.р. 
 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

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

РОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје, ул. „Беласица“ бр. 
2, Скопје – Гази Баба, Република Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата 
Трговија со електрична енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 
8.3.2011 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 

5. Датум до кога важи лиценцата: 
8.3.2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
ЕЕ- 67.10.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6645844 
 
8. Единствен даночен број - 4043010506382 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење 

на енергетската дејност трговија со електрична енергија. 
Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја од земјата и од странство, заради продажба на други 
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 
и операторите на дистрибутивните системи како и про-
дажба на купувачи во странство. Трговецот во својство 
на снабдувач може да продава електрична енергија и 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, утвр-
дени во пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 
врши прекугранични трансакции на електрична енер-
гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 
е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 
во согласност со пазарните правила, мрежните правила 
за пренос на електрична енергија и мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-
лата за доделување на прекуграничните преносни капа-
цитети. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

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

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

ктрична енергија согласно купопродажните договори; 
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 
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- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-
ги, согласно превземените обврски за потрошувачите 
кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-
рот на електрична енергија информации за количините 
на електрична енергија и соодветниот временски рас-
поред од сите договори за купoпродажба на електрична 
енргија како и соодветните договори за прекугранични 
трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-
зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловни активности 
при продажбата на електрична енeргија во својство на 
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-
вите за самостојно учество на пазарот на електрична 
енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со 
електрична енергија, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија, мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија и правилата за пазар 
на електрична енергија, како и техничките нормативи и 
стандарди за работа на системот за пренос и системот 
за дистрибуција на електрична енергија; 

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

 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините на еле-
ктричната енергија и големината на моќноста, подато-
ци за субјектите од кои е набавена и на кои е продаде-
на електричната енергија, како и податоци за обезбеде-
ниот преносен и дистрибутивен капацитет и регулира-
ни услуги, во текот на извештајната година, за секој 
месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

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

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

- информации за испорачаните количини на елект-
рична енергија според купопродажните договори, сог-
ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца. 

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

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

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата 

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

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 
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729. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ 
бр.16/11), член 27, став 5 и 6 од Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за издавање, менување, 
продолжување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 31/09), точка 3 од Одлуката за издава-
ње на лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на топлинска и електрична енергија во по-
стројки за комбинирано производство, бр. 07-1973/1 од 
1.9.2009 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 109/09), на ден 8.3.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕН-
ЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИ-
РАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-
ВОДСТВО, ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

КОГЕЛ СЕВЕР ДОО СКОПЈЕ 
 

1. На Друштвото за производство, трговија со елек-
трична енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје му се 
утврдува содржината на лиценцата за вршење на енер-
гетска дејност производство на топлинска и електрична 
енергија во постројки за комбинирано производство на 
топлинска и електрична енергија. 

2. Содржината на лиценцата со правата и обврските 
на носителот на лиценцата се пропишани во Прилог 1 
на оваа Одлука. 

3. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 
енергетска дејност комбинирано производство на топ-
линска и електрична енергија бр. 07-1973/1 од 1.9.2009 
година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 109/09 усогласена со Закон за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/11) влегува во сила, со денот на објавувањето на 
оваа Одлука во Службен весник на РМ. 

4. Називот на Одлуката од точка 3 на оваа Одлука 
се менува и гласи: „Одлука за издавање на Лиценца за 
производство на топлинска и електрична енергија во 
постројки за комбинирано производство на топлинска 
и електрична енергија“. 

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

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

 
   УП1 Бр. 07-72 
8 март 2011 година                              Претседател, 

  Скопје                                     Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ВО ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија со електрична 

енергија КОГЕЛ СЕВЕР ДОО Скопје со седиште на ул. 
16 Македонска бригада бр. 18, Скопје, Република Ма-
кедонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата 
Производство на топлинска и електрична енергија 

во постројки за комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија 

 
3. Датум на издавање на лиценцата 
8 март 2011 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
8 март 2046 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ- 66.01.1/11 и ТЕ- 11.01.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект – 6385036 
 
8. Единствен даночен број – 40300080385556 
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9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на топлинска 
и електрична енергија во постројки за комбинирано 
производство на топлинска и електрична енергија се 
смета истовремено производство на електрична и топ-
линска енергија во еден технолошки процес. 

Врз основа на Законот за енергетика, носителот на 
лиценца не е регулиран производител на електрична и 
топлинска енергија и нема обврска за вршење на јавна 
дејност. 

Производителот на електрична енергија може да 
врши продажба на електрична енергија и/или систем-
ски услуги во земјата и странство на трговци, снабду-
вачи со електрична енергија и операторот на електро-
преносниот и операторите на електродистрибутивните 
системи. 

Производителот на топлинска енергија може да 
продава топлинска енергија и на потрошувачи кои не 
се приклучени во системот за дистрибуција на топлин-
ска енергија, а се директно поврзани на неговата про-
изводна постројка. 

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

оваа лиценца, носителот на лиценцата, енергетската 
дејност производство на топлинска и електрична енер-
гија во постројки за комбинирано производство на топ-
линска и електрична енергија ја врши на територијата 
на Република Македонија. 

 
11. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на топлинска и електрична енергија во по-
стројки за комбинирано производство на топлинска и 
електрична енергија ќе ја врши преку постројки наве-
дени во Техничките карактеристики на постројката кои 
се составен дел од оваа лиценца. 

 
12. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на соодветниот систем 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње на расположивиот дистрибутивен систем за еле-
ктрична енергија и расположивиот дистрибутивен си-
стем за топлинска енергија, согласно соодветните 
мрежни правила за дистрибуција на електрична енер-
гија, односно топлинска енергија. 

Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-
ристење на преносниот и расположивиот дистрибути-
вен систем за електрична енергија, како и на располо-
живиот дистрибутивен систем за топлинска енергија 
поради нормално вршeње на енергетската дејност во 
согласност со склучените договори за приклучок, Па-
зарните правила за електрична енергија, Мрежните 
правила за пренос на електрична енергија, соодветните 
Мрежни правила за дистрибуција на електрична енер-
гија, односно соодветните Мрежни правила за дистри-
буција на топлинска енергија. 

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

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува Мрежните правила, Пазарните прави-
ла, правилниците и другите прописи кои ги пропишува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во 
согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, при изградба, ре-
конструкција, редовни годишни ремонти на објектите, 
постројките, уредите и инсталациите вклучени во про-
цесот на производство на електрична и топлинска 
енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија и топлинска енергија до точката на прием; 

- врши продажба на електрична енергија и/или си-
стемски услуги во земјата и странство на трговци на 
електрична енергија, снабдувачи со електрична енерги-
ја и операторот на електропреносниот систем и опера-
торите на електродистрибутивните системи 

- обезбеди достапност на договорената електрична 
енергија и/или системски услуги до точката на прием 
во дистрибутивниот систем; 

- обезбеди достапност на договорената топлинска 
енергија до точката на прием; 

- доставува годишни извештаи за опремата, по-
стројките, плановите за одржување, планираната рас-
положливост на производните капацитети за електрич-
на енергија до операторот на електроенергетскиот си-
стем и операторот на дистрибутивниот систем како и 
Регулаторната комисија за енергетика во соглас-ност 
со Мрежните правила за електрична енергија. 

- доставува годишни извештаи за опремата, по-
стројките, плановите за одржување, планираната рас-
положливост до операторот на системот за дистрибу-
ција на топлинска енергија и до Регулаторната комиси-
ја за енергетика, во согласност со Мрежните правила за 
толинска енергија. 

- доставува извештаи, податоци и информации до 
операторот на електропреносниот систем или операто-
рот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција, 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 
енергија и до операторот на електропреносниот систем 
податоци и информации од договорите за продажба на 
електрична енергија, расположливост на производниот 
капацитет и/или системски услуги, освен комерцијал-
но-финансиските податоци во согласност со пазарните 
правила, и 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар. 
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14. Планирање на одржување на постојните и из-
градба на нови производни капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија и топлинска 
енергија, носителот на лиценцата е должен истите да 
ги одржува во исправна и функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулатор-ната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на постојни 
и изградба на нови производни капацитети за период 
од пет години, годишна програма за реали-зација на 
планот, како и мислење по планот од операторот на 
електроенергетскиот систем. 

Планот за одржување на постојни и изградба на но-
ви производни капацитети особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на постојните про-
изводни капацитети; 

- потреба од ревитализација на постојните произ-
водни капацитети; 

- проценка за идни потреби од нови производни ка-
пацитети; 

- локации каде се планира да се изградат новите 
производни капацитети; 

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
15. Изготвување на годишна програма за ремонти 
Носителот на лиценцата е должен да изготви и до-

стави до Регулаторната комисија за енергетика годиш-
на програма за ремонти на производните капацитети и 
истата да ја објави на својата веб страна. 

Пред да пристапи кон ремонт на производните ка-
пацитети, носителот на лиценцата е должен да ја изве-
сти Регулаторната комисија за енергетика, операторот 
на електропреносниот систем, како и операторот на со-
одветниот систем за дистрибуција на електрична енер-
гија, односно топлинска енергија, за точниот датум на 
отпочнување и времетраење на ремонтот. 

 
16. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја нераспо-
ложливост на производен капацитет која што трае по-
веќе од 12 месеци и притоа е поголема од 10 % од 
вкупната инсталирана моќност на производните капа-
цитети. 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-
ди на операторот на електропреносниот систем, опера-
торот на пазарот на електрична енергија, како и опера-
торот на соодветниот систем за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценцата, во согласност со Мрежните прави-
ла и Пазарните правила. 

 
17. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
18. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на топлинска и еле-
ктрична енергија во постројки за комбинирано произ-
водство на топлинска и електрична енергија ги добива 
од сите учесници на пазарот на електрична енергија, 
односно топлинска енергија. 

 
19. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1. обемот на производство на електрична енергија и 

топлинска енергија во текот на претходната година, 
вкупно и за секој енергенс поодделно (вкупна количи-
на на произведената и испорачаната електрична енер-
гија на точка на прием, вкупна количина на произведе-
ната и испорачаната топлинска енергија на точка на 
прием, количини на системски услуги во производс-
твото на електрична енергија, количеството на гориво 
потрошено за производство на електрична енергија и 
топлинска енергија, сопствена потрошувачка на еле-
ктрична енергија и топлинска енергија како и вкупна 
количина на произведена и испорачана топлинска 
енергија за индустриски потреби, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на топлинска и електрична енергија во 
постројки за комбинирано производство на топлинска 
и електрична енергија составен од: 

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
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3. превземени мерки во текот на претходната годи-
на за: 

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

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, промена на условите на светскиот па-
зар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на постојни и изградба на 
нови производни капацитети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на топлинска и електрична енер-
гија во постројки за комбинирано производство на топ-
линска и електрична енергија; 

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли; 

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
20. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за вкупната количина на произве-
дената и испорачаната електрична и топлинска енерги-
ја, количеството на гориво потрошено за производство 
на електрична енергија и топлинска енергија количи-
ните на системски услуги, количината на електрична 
енергија за балансна регулација, бројот и времетраење-
то на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување; 

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

- сите договори коишто ги склучил со снабдувачот 
со електрична енергија на тарифни потрошувачи. 

21. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност и мерење на произведена топлинска 
енергија 

Носителот на лиценцата е должен да инсталира, одр-
жува, проверува и да ги сервисира контролните мерни 
уреди на сите мерни места и да ја мери произведената 
електрична енергија и моќност и произведената топлин-
ска енергија на сите мерни места на праг на електрана. 

 
22. Физичка заштита на производните капаците-

ти од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

 
23. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат посто-
јан квалитет на произведената електрична и топлинска 
енергија, согласно пропишаните услови за снабдување 
со електрична енергија и Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија како и пропишаните ус-
лови за снабдување со топлинска енергија и Мрежните 
правила за дистрибуција на топлинска енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична и топлинска 
енергија и по барање на Регулаторната комисија за 
енергетика, да доставува писмен извештај за движење-
то на сите параметри кои што го определуваат квалите-
тот на произведената електрична и топлинска енергија 
во определен временски период. 

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

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

 
26. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

730. 
Врз основа на член 17 точка ж) и член 32 став (7) од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија бр. 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008 и 83/2010), Директорот на Агенцијата 
за електронски комуникации, на ден 7.3.2011 година, 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА НАДЗОР НА 
ПАЗАРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува методологијата за 
пресметување на годишниот надоместок за надзор на 
пазарот за електронски комуникации, кој операторите 
на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни 
комуникациски услуги го плаќаат на сметка на Агенци-
јата за електронски комуникации (во натамошниот 
текст: Агенцијата). 

 
Член 2 

Годишниот надоместок од член 1 на овој правилник 
изнесува најмногу 0,5% од вкупниот годишен приход 
на операторот или давателот на услуга остварен со 
употребата на јавни комуникациски мрежи и давањето 
на јавни комуникациски услуги во текот на претходна-
та календарска година, или пократок дел од годината 
кога операторот или давателот на јавни комуникациски 
услуги почнал да работи, но не повеќе од 250.000 евра 
во денарска противвредност.  

 
Член 3 

Операторот или давателот на услуги треба најдоцна 
до 15 март во тековната година до Агенцијата да доста-
ви Извештај за износот на вкупниот приход согласно  
член 2 од Упатството за формата, содржината и начи-
нот на доставување на Извештај за вкупен годишен 
приход на операторот или давател на услуга остварен 
со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање 
на јавни комуникациски услуги. 

 
Член 4 

За определување на годишниот надоместок, ноти-
фицираните оператори на јавни комуникациски мрежи 
и даватели на јавни комуникациски услуги се поделени 
во 5 (пет) категории во зависност од висината на вкуп-
ниот годишен приход од член 2 на овој правилник, а 

годишниот надоместок го плаќаат во висина на про-
центуалниот износ од вкупниот приход во зависност од 
категоријата во која што се распределени, согласно та-
белата:  

 

Категорија Вкупен приход (денари) 
Процентуален 

износ 
I до  1.000.000,00 0,07 % 
II од 1.000.000,00 до 

10.000.000,00 
0,14 % 

III од 10.000.000,00 до 
100.000.000,00 

0,21 % 

IV од 100.000.000,00 до 
500.000.000,00 

0,28 % 

V повеќе од 500.000.000,00 0,35 % 
  

Член 5 
(1) Годишниот надоместок определен согласно 

член 4 од овој правилник операторот или давателот на 
услуга го плаќа на сметка на Агенцијата, најдоцна до 
15 Април во тековната година, врз основа на претходно 
доставен извештај за износот на вкупниот приход од 
член 4 на овој правилник, а по доставено решение и 
фактура од страна на Агенцијата. 

(2) Доколку кај Агенцијата постои основано сомне-
ние за вистинитоста на остварениот годишен вкупен 
приход, има право на трошок на операторот или дава-
телот да изврши процена на истиот. 

(3) Доколку проценетиот вкупен приход значително 
отстапува од пријавениот вкупен приход, при наплата 
на годишниот надоместок, Агенцијата ќе го задолжи 
операторот или давателот на услугата да ја плати прес-
метаната разлика. 

 
Член 6 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник 
престанува да важи Правилникот за методологијата за 
пресметување на годишниот надоместок за надзор на 
пазарот за електронски комуникации („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 139/2006, 5/2007, 33/2007 и 5/2008). 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила од денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“.  

По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави 
на веб страната на Агенцијата. 

 
     Бр.02-1332/2     Агенција за електронски комуникации 
7 март 2011 година                    Директор, 

  Скопје                        Роберт Орданоски, с.р.  
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ФОНД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

731. 
Врз основа на член 163 од  Законот за пензиско и 

инвалидско осигурување на Македонија („Сл. весник 
на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 
96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 
84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 
161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010 и 156/2010), а во 
врска со членот 102 од Законот за задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигурување  („Сл. вес-
ник на РМ“ бр. 29/2000, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010 и 171/2010), Управ-
ниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на  
21 јануари 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ  ШТО  ГО 
НАПЛАТУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-
ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИ-
ЈА ОД ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-
кот што Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија го наплатува како процент од 
придонесите на секој задолжителен пензиски фонд.  

Висината на надоместокот што Фондот на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија го 
наплатува од секое пензиско друштво за 2011 година 
изнесува 0,1%. 

 
Член  2 

Надоместокот од член 1 на оваа одлука, паѓа на то-
вар на Друштвото за управување со пензиски фондови. 

 
Член  3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се објави по добивањето  согласност 
од Владата на Република Македонија. 

 
    Бр.02-384/1                                   Управен одбор 

21 јануари 2011 година                           Претседател, 
      Скопје                                       Ацо Стојанов, с.р. 

_________ 
732. 

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.156/2009) и Сооп-
штението на Државниот завод за статистика на Репуб-
лика Македонија бр. 4.1.11.14 од 28.2.2011 година, 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, ги утврдува и објавува  

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ  КОЕФИЦИЕНТИ  
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШ-
НИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА 
ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2010 ГОДИ-
НА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2011 ГОДИНА 

 
1. Платите остварени од 1970 до 2010 година што 

се земаат за утврдување на пензиската основа  се прес-
метуваат според просечната плата на вработените во 
Републиката од 2010 година, како последна календар-
ска година што и предходи на годината во која осигу-
реникот го остварува правото на пензија, со валориза-
ционите коефициенти што се пресметуваат врз основа 
на статистичките податоци за движењето на платите на 
сите вработени во Републиката. Така утврдените коефи-
циенти се множат со факторот 0,98083, и изнесуваат: 
 
Година Просечна плата Коефициент 

1970 0,001136 17.745.678,8177 
1971 0,001366 14.757.753,3946 
1972 0,001625 12.405.594,5458 
1973 0,001872 10.768.745,2655 
1974 0,002400 8.399.621,3071 
1975 0,003013 6.690.703,9950 
1976 0,003435 5.868.731,0442 
1977 0,004087 4.932.491,1028 
1978 0,004902 4.112.421,6926 
1979 0,005775 3.490.751,7120 
1980 0,006945 2.902.676,9096 
1981 0,008817 2.286.388,9233 
1982 0,011259 1.790.486,8227 
1983 0,014076 1.432.160,4957 
1984 0,019542 1.031.577,6859 
1985 0,032821 614.213,1909 
1986 0,066730 302.099,3727 
1987 0,133917 150.534,2200 
1988 0,359726 56.040,1281 
1989 6,420000 3.140,0453 
1990 38,540000 523,0693 
1991 77,850000 258,9479 
1992 764,000000 26,3862 
1993 4854,000000 4,1531 
1994 9009,000000 2,2377 
1995 9373,000000 2,1508 
1996 9445,000000 2,1344 
1997 9469,000000 2,1290 
1998 9623,000000 2,0949 
1999 9754,000000 2,0668 
2000 9942,000000 2,0277 
2001 10552,000000 1,9105 
2002 11279,000000 1,7873 
2003 11824,000000 1,7049 
2004 12293,000000 1,6399 
2005 12597,000000 1,6003 
2006 13517,000000 1,4914 
2007 14584,000000 1,3823 
2008 16096,000000 1,2524 
2009 19957,000000 1,0101 
2010 20553,000000 0,9808 
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2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 
1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од 
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се 
сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 
1,0400. 
 
    Бр. 02-1487/1 
7 март 2011 година                                     Директор, 

   Скопје                                           Исни Јакупи, с.р. 
_________ 

733. 
Врз основа на член 20 од Законот за пензиско и ин-

валидско осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 
3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 
50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 
70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 
156/2009, 83/2010, 156,2010, 24/2011) и Соопштението 
на Државниот завод за статистика на  Република Маке-
донија број 4.1.11.13 од 28.2.2011 година, Фондот на 
пензиското и инвалидското осигурување  на Македони-
ја, ја утврдува и објавува  

 
ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ  

НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ 
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК 
НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ  

ОСТВАРЕНИ ВО 2011 ГОДИНА 
 
1. Висината на пензиските основици за осигурени-

ците и лицата кои не оствариле плата односно надоме-
сток на плата по 1 јануари 1970 година, според струч-
ната подготовка изнесува:   

- за висока стручна подготовка...... 19.240,00 денари 
- за виша стручна подготовка или 
  подготовка за висококвалификуван  
  работник......................................... 16.050,00 денари 
 
- за средна стручна подготовка или 
  подготовка за квалификуван  
  работник......................................... 14.565,00 денари  
 
- за стручна подготовка на полуквалификуван 
  работник односно нижа стручна  
  подготовка..................................... 12.910,00 денари 
 
- за осигуреници и лица без стручна  
  подготовка.................................... 12. 385,00 денари. 
 
2. Износите од точката 1 на ова известување се сме-

та како просечна плата остварена во 2010 година и слу-
жи за утврдување на пензиската основа на осигурени-
ците и лица,  кои право на пензија  остваруваат во 2011 
година.  

     
     Бр. 02-1488/1 
7 март 2011 година                                     Директор, 

  Скопје                                            Исни Јакупи, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ 
734. 

Врз основа на член 17  став 2  и член 40 став 2 од 
Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ” бр. 
14/08 и 64/09) и член 6 став 5 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за определување до-
полнителен услов за вршење јавна функција („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 24/11), Комисијата за верифи-
кација на фактите, на седницата одржана на 3.3.2011 
година, донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР.03-27/1 ЗА 
СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПИСМЕНАТА 
ИЗЈАВА УТВРДЕНА ВО ЧЛЕН 6 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА 

ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се менуваат точка I, точка II и точка 

III од Одлуката бр.03-27/1 донесена на 14.7.2009 годи-
на за содржината и форматa на писмената изјава утвр-
дена во член 6 од Законoт за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција. 

 
Член 2 

Во точка I во делот во заграда сврзникот „или” се 
заменува со „запирка”, а по зборовите: „носител на јав-
на функција” се додаваат зборовите: „и лицето кое бил 
носител на јавна функција, а кое не е починато”. 

 
Член 3 

Во точка II зборовите: „име, татково име и презиме 
на кандидатот односно носителот на јавна функција“ се 
менуваат со зборовите кандидат за носител на јавна 
функција, носител на јавна функција или бил носител 
на јавна функција”. 

 
Член 4 

Во точка III  делот во заграда бројот „4” се замену-
ва со бројoт „5”. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 02-572/1          Комисија за верификација на фактите 

7 март 2011 година                     Претседател, 
   Скопје                              Томе Аџиев, с.р.    
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