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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3038. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Педагошката служба („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 септември 2012 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА СЛУЖБА 

 
1. За директор на Педагошката служба, орган во состав на Министерството за образование и наука, се 

именува Енвер Усеинов. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 
Бр. 23-7154/1                                        Претседател на Владата 

18 септември 2012 година                        на Република Македонија, 
    Скопје                                м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3039. 

Врз основа на член 28 став (12) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12),  министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА УПЛАТ-
НО-ИСПЛАТНИ МЕСТА ПРЕКУ КОИ СЕ ВРШИ ПРОДАЖБАТА НА ЛОЗОВИТЕ И ПОТВРДИТЕ  

ЗА УПЛАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за согласност за уплат-

но-исплатни места преку кои се врши продажбата на лозовите и потврдите за уплата. 
                                                                                     

Член 2 
Барањето за согласност за уплатно-исплатни места преку кои се врши продажбата на лозовите и потврди-

те за уплата се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31441/1                                                                             

 13 септември 2012 година                           Министер за финансии, 
      Скопје                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3040. 
Врз основа на член 55 став (10) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА 

ПРОСТОРИЈА КАДЕ ШТО СЕ ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловна-

та просторија каде што се приредуваат електронски игри на среќа. 
                                                                                     

Член 2 
Барањето за промена на деловната просторија каде што се приредуваат електронски игри на среќа се под-

несува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог  и е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31442/1                                                                            

 13 септември 2012 година                           Министер за финансии, 
      Скопје                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3041. 
Врз основа на член 55 став (10) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л  Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА СОГЛАС-
НОСТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ КАДЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИГРИ 

НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на соглас-

ност за деловните простории каде што ќе се приредуваат електронските игри на среќа. 
 

Член 2 
Барањето  за добивање на согласност за деловните простории каде што ќе се приредуваат електронските 

игри на среќа се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог  и е со-
ставен дел на овој правилник. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
 
  Бр.20-31443/1                                                                              

13 септември 2012 година                       Министер за финансии, 
      Скопје                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3042. 
Врз основа на член 84-а став (9) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 
ЗА ПРЕСТАНОК СО ПРИРЕДУВАЊЕТО НА ИГРИТЕ НА СРЕЌА ВО ОБЛОЖУВАЛНИЦА ВО ДЕ-

ЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА КОЈА СЕ КОРИСТИ КАКО УПЛАТНО-ИСПЛАТНО МЕСТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобре-

ние за престанок со приредувањето на игрите на среќа во обложувалница во деловната просторија која се ко-
ристи како уплатно-исплатно место. 

 
Член 2 

Барањето за добивање на одобрение за престанок со приредувањето на игрите на среќа во деловната про-
сторија која се користи како уплатно-исплатно место, се поднесува на образец, во А-4 формат, на  хартија во 
бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.“ 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31444/1                                                                              

13 септември 2012 година                        Министер за финансии, 
      Скопје                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3043. 
Врз основа на член 28 став (12) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВРШЕЊЕТО НА ПРОДАЖБАТА НА ЛОЗОВИТЕ И ПОТВРДИТЕ ЗА УПЛАТА 

ВО ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА КОЈА СЕ КОРИСТИ КАКО УПЛАТНО-ИСПЛАТНО МЕСТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобре-

ние за престанок на вршењето на продажбата на лозовите и потврдите за уплата во деловната просторија која 
се користи како уплатно-исплатно место. 

 
Член 2 

Барањето за добивање на одобрение за престанок на вршењето на продажбата на лозовите и потврдите за 
уплата во деловната просторија која се користи како уплатно-исплатно место се поднесува на образец, во А-4 
формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31445/1                                                                             

 13 септември 2012 година                        Министер за финансии, 
      Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3044. 
Врз основа на член 93 став (6) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА БРОЈОТ И  

ВИДОТ НА АВТОМАТИТЕ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот и 

видот на автоматите за игри на среќа во автомат клуб. 
 

Член 2 
Барањето за промена на бројот и видот на автоматите за игри на среќа во автомат клуб се поднесува на 

образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и  е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
  Бр.20-31446/1                                                                             

 13 септември 2012 година                            Министер за финансии, 
      Скопје                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3045. 
Врз основа на член 125 став (5) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ  ДОЗВОЛА ЗА  

ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНА ИГРА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола 

за приредување на наградна игра. 
 

Член 2 
Барањето за добивање на дозвола за приредување на наградна игра се поднесува на образец, во А-4 формат, 

на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
  Бр.20-31447/1                                                                             

 13 септември 2012 година                         Министер за финансии, 
      Скопје                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 
 



5 октомври  2012  Бр. 124 - Стр. 11 
 
 

3046. 
Врз основа на член 65 став (6) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л  Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА БРОЈОТ И ВИ-

ДОТ НА АВТОМАТИТЕ И МАСИТЕ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА ВО КАЗИНО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот и 

видот на автоматите и масите за игри на среќа во казино. 
 

Член 2 
Барањето за промена на бројот и видот на автоматите и масите за игри на среќа во казино се поднесува на 

образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и  е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
  Бр.20-31448/1                                                                             

13 септември 2012 година                               Министер за финансии, 
       Скопје                             м-р Зоран Ставрески, с.р.

 



 Стр. 12 - Бр. 124                                                                                    5 октомври 2012 
 
 

 
3047. 

Врз основа на член 60 став (5) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА 
ПРОСТОРИЈА ВО КОЈА СЕ ПРИРЕДУВААТ ИГРИ НА СРЕЌА ВО КАЗИНО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната 
просторија во која се приредуваат игри на среќа во казино. 
 

Член 2 
Барањето за промена на деловната просторија во која се приредуваат  игри на среќа во казино се поднесува 

на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
  Бр.20-31449/1                                                                              

13 септември 2012 година                       Министер за финансии, 
      Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р.



5 октомври  2012  Бр. 124 - Стр. 13 
 
 

3048. 
Врз основа на член 42 став (5) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА 

ПРОСТОРИЈА ВО КОЈА СЕ ПРИРЕДУВА ТОМБОЛА ОД ЗАТВОРЕН ТИП 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловна-

та просторија во која се приредува томбола од затворен тип. 
 

Член 2 
Барањето за промена на деловната просторија во која се приредува томбола од затворен тип се поднесува 

на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
 
  Бр.20-31450/1                                                                              

13 септември 2012 година                           Министер за финансии, 
      Скопје                               м-р Зоран Ставрески, с.р.

 



 Стр. 14 - Бр. 124                                                                                    5 октомври 2012 
 
 

3049. 
Врз основа на член 74 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА 

ПРОСТОРИЈА ВО КОЈА СЕ ПРИРЕДУВААТ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ОБЛОЖУВАЛНИЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната 

просторија во која се приредуваат игри на среќа во обложувалница. 
 

Член 2 
Барањето за промена на деловната просторија во која се приредуваат игри на среќа во обложувалница се 

поднесува на образец, во А-4 формат, на  хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31451/1                                                                              

13 септември 2012 година                        Министер за финансии, 
      Скопје                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

 
 
 



5 октомври  2012  Бр. 124 - Стр. 15 
 
 

3050. 
Врз основа на член 28 став (12) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА 
ПРОСТОРИЈА КОЈА  СЕ КОРИСТИ КАКО УПЛАТНО-ИСПЛАТНО МЕСТО ВО КОЕ СЕ ПРИМААТ 

УПЛАТИ НА ВЛОГОВИ ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната 

просторија која се користи како уплатно-исплатно место во кое се примаат уплати на влогови за игрите на сре-
ќа. 

 
Член 2 

Барањето за промена на деловната просторија која се користи како уплатно-исплатно место во кое се при-
маат уплати на влогови за игрите на среќа се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој 
е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31452/1                                                                              

13 септември 2012 година                         Министер за финансии, 
      Скопје                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

 



 Стр. 16 - Бр. 124                                                                                    5 октомври 2012 
 
 

3051. 
Врз основа на член 93-а став (9) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 
ЗА ПРЕСТАНОК СО ПРИРЕДУВАЊЕТО НА  ИГРИТЕ НА СРЕЌА ВО ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА  

ВО  КОЈА СЕ ПРИРЕДУВААТ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобре-

ние за престанок со приредувањето на игрите на среќа во деловната просторија во која се приредуваат игри на 
среќа во автомат клуб. 

                                                                                     
Член 2 

Барањето за добивање на одобрение за престанок со приредувањето на игрите на среќа во деловната про-
сторија во која се приредуваат игри на среќа во автомат клуб, се поднесува на образец, во А-4 формат, на хар-
тија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31453/1                                                                              

13 септември 2012 година                         Министер за финансии, 
      Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р.

 
 
 



5 октомври  2012  Бр. 124 - Стр. 17 
 
 

3052. 
Врз основа на член 135-а став (6) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА БРОЈОТ НА 

АПАРАТИТЕ ЗА ЗАБАВНИ ИГРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на бројот на 

апаратите за забавни игри. 
 

Член 2 
Барањето за промена на бројот на апаратите за забавни игри, се поднесува на образец, во А-4 формат, на 

хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
 
  Бр.20-31454/1                                                                              

13 септември 2012 година                       Министер за финансии, 
      Скопје                             м-р Зоран Ставрески, с.р.

 
 
 
 
 

                                                                                                           



 Стр. 18 - Бр. 124                                                                                    5 октомври 2012 
 
 

3053. 
Врз основа на член 130 став (5) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА 

ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола 

за приредување на интерактивни игри на среќа. 
 

Член 2 
Барањето за добивање на дозвола за приредување на интерактивни игри на среќа се поднесува на образец, 

во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
  Бр.20-31455/1                                                                              

13 септември 2012 година                        Министер за финансии, 
      Скопје                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

 
 



5 октомври  2012  Бр. 124 - Стр. 19 
 
 

3054. 
Врз основа на член 135 став (5) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА  

ПРОСТОРИЈА ВО КОЈА СЕ ПРИРЕДУВААТ ЗАБАВНИ ИГРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловната 

просторија во која се приредуваат забавни игри.  
 

Член 2 
Барањето за промена на деловната просторија во која се приредуваат забавни игри се поднесува на образец, 

во А-4 форма, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и  е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
  Бр.20-31456/1                                                                              

13 септември 2012 година                                  Министер за финансии, 
      Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р.

 
 



 Стр. 20 - Бр. 124                                                                                    5 октомври 2012 
 
 

3055. 
Врз основа на член 134 став (5) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА  

ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЗАБАВНИ ИГРИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на дозвола 

за приредување на забавни игри. 
 

Член 2 
Барањето за добивање на дозвола за приредување на забавни игри се поднесува на образец, во А-4 формат, 

на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
 
  Бр.20-31457/1                                                                             

 13 септември 2012 година                             Министер за финансии, 
      Скопје                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

 



5 октомври  2012  Бр. 124 - Стр. 21 
 
 

3056. 
Врз основа на член 88 став (7) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ДЕЛОВНАТА 

ПРОСТОРИЈА ВО КОЈА СЕ ПРИРЕДУВААТ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за промена на деловна-

та просторија во која се приредуваат игри на среќа во автомат клуб. 
 

Член 2 
Барањето за промена на деловната просторија во која се приредуваат  игри на среќа во автомат клуб се 

поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

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

 
     Бр.20-31458/1                                                                              

13 септември 2012 година                           Министер за финансии, 
 Скопје                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
            

 
 



 Стр. 22 - Бр. 124                                                                                    5 октомври 2012 
 
 

3057. 
Врз основа на член 55 став (10) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 
ПРЕСТАНОК НА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ДЕЛОВНАТА ПРОСТО-

РИЈА ЗА КОЈА ИМА ДОБИЕНО СОГЛАСНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобре-

ние за престанок на приредување на електронски игри на среќа во деловната просторија за која има добиено 
согласност. 

 
Член 2 

Барањето за добивање на одобрение за престанок на приредување на електронски игри на среќа во делов-
ната просторија за која има добиено согласност се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела 
боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31459/1                                                                              

13 септември 2012 година                            Министер за финансии, 
      Скопје                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3058. 
Врз основа на член 84 став (4) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 24/11,  51/11, 148/11 и 74/12), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ УП-
ЛАТНО-ИСПЛАТНИ МЕСТА ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА ВО ОБЛОЖУВАЛНИЦА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за отворање на нови уп-

латно-исплатни места за приредување на игри на среќа во обложувалница. 
 

Член 2 
Барањето за отворање на нови уплатно-исплатни места за приредување на игри на среќа во обложувалница 

се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр.20-31460/1                                                                              

13 септември 2012 година                         Министер за финансии, 
      Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р.
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3059. 

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2005, 04/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011 и 
11/2012), министерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ 

СЕ УПОТРЕБУВААТ  
Член 1 

Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-
ринската декларација и кодексот на шифри кои се упо-
требуваат („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 97/2005, 147/2008, 55/2009, 141/2009, 62/2010, 
12/2011, 8/2012, 20/2012 и 61/2012) во Прилог 2 - Ко-
декс на шифри за пополнување на ЕЦД, во рубирка 29 
-Излезен/влезен  Царински орган, во табеларниот дел 
точката „V.  ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА  5000“, се ме-
нува и гласи: 

„  
              

V.  ЦАРИНАРНИЦА БИТОЛА 5000 
Царинска испостава БИТОЛА 5010 
Царинска испостава ПОШТА БИТОЛА 5015 
Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА   Отсек 
за стоково царинење 

5020 

Царинска испостава МЕЏИТЛИЈА   Отсек 
за патнички промет 

5021 

Царинска испостава ПРИЛЕП 5030 
Царинска испостава ОХРИД  5040 
Царинска испостава АЕРОДРОМ ОХРИД 5042 
Царинска испостава СВ. НАУМ 5051 
Царинска испостава СТРУГА 5060 
Царинска испостава ЌАФАСАН  Отсек за 
стоково царинење 

5070 

Царинска испостава ЌАФАСАН  Отсек за 
патнички промет 

5071 

Царинска испостава СТЕЊЕ 5081 
Царинска испостава БЛАТО 5091 

 
              “                                                                         

Член 2 
Овој правилник влегува во сила нареднот ден од де-

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

Бр.11-31727/3  
28 септември 2012 година       Министер за финансии, 

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

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3060. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-
стициски фондови (“2Службен весник на Република 
Македонија” бр. 12/2009, 67/2010 и 24/2011), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје број 08-УП1-199 од 22.8.2012 година, Комисија-
та за хартии од вредност на РМ на седницата одржана 
на ден 21.9.2012 година донесе          

Р Е Ш Е Н И Е  
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за именување на лице-

то Јован Дојчиновски, за извршен член, односно Извр-
шен Директор на Друштвото за управување со инве-
стициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје. 

2. Согласноста за именување на лицето Јован Дој-
чиновски се дава до истекот на мандатот на постојниот 
состав на членови на Одборот на директори , согласно 
Одлуката  бр. 02-124/4од 17.08.2012 година на Собра-
нието на акционери и Одлуката бр. 02-129/5 од 
21.08.2012 година од Одборот на директори на Друш-
твото за управување со инвестициски фондови Илири-
ка Фунд Менаџмент АД Скопје. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова Ре-
шение односно со денот на разрешување на лицето од 
точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на 
Одборот на директори на Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје и во други случаи утврдени со закон.    

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
        Бр. 08-УП1-199    Комисија за хартии од вредност 
21 септември 2012 година   на Република Македонија 
           Скопје                              Претседател, 
                                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3061. 

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа 
на член 101 од Законот за хартии од вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/07, 
07/2008, 57/2010 и 135/2011) постапувајќи по Барањето 
на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје 08-УП1-200 
од 22.8.2012 година  на седницата одржана на ден 
21.9.2012 година донесе          

Р Е Ш Е Н И Е   
1. Се дава согласност за именување на Сашо Драку-

ловски, дипломиран економист, за директор на брокер-
ската куќа Еурохаус АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Сашо Дракуловски 
за  директор на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје, 
се дава за период од (4) четири години согласно Одлу-
ката на Одборот на директори на брокерската куќа Еу-
рохаус АД Скопје бр. 03-88/1 од 3.8.2012 година. 

3.  Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова Ре-
шение  од функцијата извршен член на Одборот на ди-
ректори на брокерската куќа Еурохаус АД Скопје и во 
други случаи утврдени со закон.   

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

 
        Бр. 08-УП1-200      Комисија за хартии од вредност 
21 септември 2012 година  на Република Македонија 
           Скопје                               Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3062. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-201 од 
27.8.2012 година, на седницата одржана на ден 
21.9.2012 година го донесе следното         

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР  
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Ана Кралева од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
3273/4  од 26.11.2007  година. 
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2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Ана Кралева се дава за период од пет години од денот 
на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Ана Кралева 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова Решение во случаите предвидени со 
член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
     Бр. 08-УП1-201         Комисија за хартии од вредност 
21 септември 2012 година  на Република Македонија 
         Скопје                             Претседател, 
                          Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3063. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-206 од 
11.9.2012 година, на седницата одржана на ден 
21.9.2012 година го донесе следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Михајло Брова Зиков од Скопје, издадена со Решение 
бр. 07-3155/5  од 26.11.2007  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Михајло Брова Зиков се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Михајло 
Брова Зиков престанува да важи и пред истекот на ро-
кот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите 
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-
ност. 

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

 
        Бр. 08-УП1-206      Комисија за хартии од вредност 
21 септември 2012 година   на Република Македонија 
            Скопје                                 Претседател, 
                           Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
3064. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-207 од 
11.9.2012 година, на седницата одржана на ден 
21.9.2012 година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 
 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Ирена Каневче од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
173/2  од 21.1.2008  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Ирена Каневче се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Ирена Ка-
невче престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова Решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
     Бр. 08-УП1-207         Комисија за хартии од вредност 
21 септември 2012 година  на Република Македонија 
         Скопје                                 Претседател, 
                                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 
3065. 

Врз основа на член 17 точка ж и членот 97 став (3), 
од Законот за електронските комуникации (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 13/2005,14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), Директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
1.10.2012 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА КОН-
ТРОЛА И МЕРЕЊЕ НА  ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ 
НА  ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ  

УСЛУГИ 
 

Член 1 
Предмет 

(1) Со овој правилник се пропишуваат начинот и 
постапката за вршење на контрола и мерење на параме-
трите за квалитет на јавните електронски комуникаци-
ски услуги од страна на Агенцијата за електронски ко-
муникации, во натамошниот текст Агенцијата. 

(2) Агенцијата ги контролира и мери параметрите 
за квалитет на јавните електронски комуникациски ус-
луги, што се утврдени во Правилникот за видот и содр-
жината на податоците кои операторите на јавни кому-
никациски мрежи и/или давателите на јавни комуника-
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циски услуги се должни да ги објават во врска со оп-
штите услови за пристап и користење, цените и тари-
фите и параметрите за квалитет на јавните комуника-
циски услуги, а особено за следниве јавни електронски 
комуникациски услуги: 

- јавни фиксни телефонски услуги 
- јавни мобилни телефонски услуги 
- јавни услуги за пренос на податоци 
- јавни услуги за дистрибуција на радио и телевизи-

ски програми преку кабелска или друга јавна комуни-
кациска мрежа. 

 
Член 2 

Дефиниции 
 
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот 

за електронските комуникации, се употребуваат и де-
финиции и појаснувања со следното значење: 

(а) Подрачје без мрежна покриеност претставува 
дел од територијата на Република Македонија каде 
операторот не обезбедува јавни мобилни комуникаци-
ски услуги. 

(б) Систем за анализа на пакети (Deep packet 
inspection) претставува систем кој врши анализа на па-
кетите кои се пренесуваат во мрежата на операторот, 
овозможува нивно класифицирање и филтрирање.  

 
Член 3 

Опис на системот 
 
(1) Системот за мерење на параметрите за квалитет 

претставува апликативно-хардверско решение кое ќе 
биде инсталирано на централна локација во Агенцијата 
со модули од апликацијата кои се инсталираат кај Опе-
раторите кои имаат меѓународни договори за интернет 
поврзување, модули на апликацијата кои се инсталира-
ни на преносни уреди, преку кои се врши мерење на 
пристапниот дел на мрежата на операторите, како и 
модули на апликацијата кои се инсталираат на терми-
нални уреди.  

(2) Преку системот за мерење на параметрите за 
квалитет (веб пристап или модули на апликацијата кои 
се инсталираат на терминални уреди), претплатниците 
можат да вршат самостојни мерења од информативен 
карактер за квалитетот на услугите кои ги добиваат од 
операторите и/или давателите на услуги. 

 
Член 4 

Начин на мерење 
 
(1) Агенцијата врши редовно мерење на параметри-

те за квалитет на јавните комуникациски услуги сог-
ласно месечниот план за мерење изработен од страна 

на Секторот за контрола и мониторинг на радиофре-
квенции при Агенцијата, како и мерење на параметрите 
за квалитет на јавните комуникациски услуги врз осно-
ва на доставен приговор од претплатник. 

(2) Операторите и/или давателите на услуги треба 
на Агенцијата да и обезбедат услови за вршење кон-
трола и мерење на параметрите за квалитет на јавните 
комуникациски услуги што им ги обезбедуваат на сво-
ите претплатници. 

(3) Претплатникот кој има доставено приговор до 
Агенцијата по однос на параметрите за квалитет на ус-
лугите што му ги обезбедува оператор и/или давател на 
услуги со кој има склучено претплатнички договор, 
треба на стручните лица на Агенцијата да им овозмо-
жат непречен пристап до терминалната опрема заради 
мерење на параметрите за квалитет на услугите. 

 
Член 5 

Мерење на параметрите за квалитет на јавните комуни-
кациски услуги за пренос на податоци преку кабелска 

мрежа 
 
(1) Операторите и/или давателите на услуги, кои 

имаат меѓународни договори за интернет поврзување, 
треба на Агенцијата  да и обезбедат услови за инстали-
рање на модули од системот, за кои што ќе обезбедат 
соодветна хардверска инфраструктура, електрично на-
појување, статичка IP адреса како и да обезбедат це-
лосна заштита на системот, со доволен капацитет за 
интернет пристап,. На  своите  претплатници и претп-
латниците на сите други оператори и/или даватели на 
услуги на кои им обезбедуваат интернет пристап треба 
да им овозможат далечиниски пристап до модулот, ка-
ко и да овозможат непречена комуникација на систе-
мот за мерење на параметрите за квалитет  со модулот, 
преку интернет. 

(3) Операторите и/или давателите на услуги, кои 
имаат договори за интернет пристап со домашни опе-
ратори треба на своите претплатници да им овозможат 
пристап  до системот за мерење на параметрите за ква-
литет  и да обезбедат доволен капацитет преку опера-
торот со кого што имаат склучено договор, за пристап 
до системот за мерење на параметрите за квалитет  и 
неговиот модул. 

(4) Операторите и/или давателите на услуги не тре-
ба, преку своите системи за анализа на пакети (Deep 
packet inspection) или на друг начин, да им даваат прио-
ритет  или да вршат  блокирање на пакетите од претп-
латниците до системот за мерење на параметрите за 
квалитет. 

(5) Операторите и/или давателите на услуги кои 
обезбедуваат интернет пристап , во системот за мерење 
на параметрите за квалитет, преку веб портал обезбе-
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ден од страна на Агенцијата треба да внесат податоци 
за: понудите што ги обезбедуваат, општините каде се 
достапни понудите, параметрите за квалитет за секоја 
од понудите, како и податоци за статичките и/или ди-
намичките ИП адреси кои се во употреба во нивните 
мрежи, а кои им се доделени на претплатниците. 

(6) Системот за мерење на параметрите за квалитет 
е наменет да ја измери и прикаже реалната слика за па-
раметрите на квалитет во пристапниот дел на мрежата, 
односно брзините за интернет пристап кои ги добива 
претплатникот од операторот и/или давателот на услу-
ги до точката за мерење.  

 
(2) Квалитетот на услугата и параметрите за квали-

тет кои се однесуваат на делот од точките за интерко-
некција со меѓународните оператори и веб сервисите 
до кои пристапуваат претплатниците, не се предмет на 
контрола на овој правилник, освен за ограничувања на 
услугите кои се имплементирани од страна на операто-
рите и/или давателите на услуги. 

 
Член 6 

Параметрите за квалитет на услугите што се обезбеду-
ваат  преку радиокомуникациска мрежа 

 
Агенцијата со користење на мерна опрема  врши 

редовни мерења на параметрите за квалитет на јавните 
комуникациски услуги што ги обезбедуваат оператори-
те и/или давателите на услуги, а кои се дефинирани со 
Правилникот за видот и содржината на податоците кои 
операторите на јавни комуникациски мрежи и/или да-
вателите на јавни комуникациски услуги се должни да 
ги објават во врска со општите услови за пристап и ко-
ристење, цените и тарифите и параметрите за квалитет 
на јавните комуникациски услуги.  

 
Член 7 

Достава на податоци за мрежна покриеност 
 
Операторите треба еднаш во три месеци да ги до-

стават до Агенцијата, податоците за мрежната покрие-
ност на својата мрежа, согласно упатството дадено во 
Прилог 1 на овој Правилник како и податоците за 
мрежната покриеност, согласно со одобрението за ко-
ристење на радиофреквенција. 

 
Член 8 

Мерење на квалитетот на  услугите  за дистрибуција на 
радио и телевизиски порограми преку кабелска или 
друга јавна комуникациска мрежа со систем за споредба  

и анализа на квалитетот 
 
(1) Агенцијата  врши мерење на  квалитетот на  ус-

лугите  за дистрибуција на радио и телевизиски поро-
грами преку кабелска или друга јавна комуникациска 
мрежа преку  воспоставен систем за споредба на квали-

тетот на телевизиските програми што се пренесуваат 
преку различни оператори и/или давателите на услуги, 
и истите ќе бидат објавени на веб страницата на Аген-
цијата. 

(2) Системот се базира  на алгоритам за анализа на 
слика, кој се развива  со вршење на испитување на мис-
лење на одреден број на гледачи, и  има дефиниран 
број на нивоа на квалитет. 

(3) Агенцијата  собира примероци за квалитетот без 
дополнителна обработка од терминалната опрема на 
претплатниците и  истите  се процесираат преку систе-
мот, пришто резултатите ќе бидат  јавно објавени, со 
податок за операторот и/или давателот на услуги, лока-
цијата каде е земен примерокот и времето кога е земен 
примерокот. 

 
Член  9 

Објавување на податоците од мерењата 
 
(1) Агенцијата ќе ги објави податоците од сопстве-

ните мерења на веб страницата, со статистички приказ, 
поделена по Општини и оператори и/или даватели на 
услуги, со приказ на бројот на извршени мерења, кои 
учествуваат во анализата. 

(2) Објавените податоци од мерењата ќе им овозмо-
жат на граѓаните лесен увид во параметрите за квали-
тет, покриеноста со сигнал и јачината на полето и тех-
нологијата со која операторот ги обезбедува услугите, 
како и споредба помеѓу два или повеќе оператори. 

(3) Доколку со мерењата  биде утврдено дека на 
одредено подрачје операторот нема мрежна покрие-
ност или јачината на електричното и/или магнетното 
поле е пониска од јачината дефинирана во Правилни-
кот за видот и содржината на податоците кои операто-
рите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите 
на јавни комуникациски услуги се должни да ги обја-
ват во врска со општите услови за пристап и користе-
ње, цените и тарифите и параметрите за квалитет на 
јавните комуникациски услуги, истото ќе биде опреде-
лено како подрачје без мрежна покриеност на операто-
рот од страна на Агенцијата, за што ќе биде известен 
операторот, а подрачјето без мрежната покриеност  ќе 
биде  прикажано на веб страницата. 

 
Член 10 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 15.4.2013 година. 

По влегувањето во сила, правилникот ќе биде обја-
вен на веб-страната на Агенцијата. 

 
   Бр. 02-3437/1 

1 октомври 2012 година                       Директор, 
      Скопје             Роберт Орданоски, с.р. 
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3066. 

Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и членовите 
52, 95 и 97 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 
59/2012), директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации на ден 21.9.2012 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПО-
ДАТОЦИТЕ КОИ ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ КО-
МУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И/ИЛИ ДАВАТЕЛИТЕ 
НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ СЕ 
ДОЛЖНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ ВО ВРСКА СО ОПШТИ-
ТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ , ЦЕНИ-
ТЕ И ТАРИФИТЕ И ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ  

НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во  Правилникот за видот и содржината на подато-

ците кои операторите на јавни комуникациски мрежи 
и/или давателите на јавни комуникациски услуги се 
должни да ги објават во врска со општите услови за 
пристап и користење , цените и тарифите и параметри-
те за квалитет на јавните комуникациски услуги  
(“Службен весник на Република Македонија “ број 
35/2011 и 89/2012), во член 12 по ставот (10) се додава 
нов став (11) кој гласи: 

“(11) Операторот и/или давателот на услуги во сво-
ите општи услови за пристап и користење за јавни ко-
муникациски услуги и  во своите понуди, треба транс-
парентно и јасно да ги наведе ограничувањата коишто 
ги има воведено на своите услуги за пренос на подато-
ци и тоа: 

- блокирање на одредени типови на пакети,   
- достапност на јавни веб содржини во Република 

Македонија, 
- достапноста на своите услуги преку мрежите на 

други оператори .“ 
 

Член 2 
Во член 40 по ставот  (6) се додава нов став (7) кој 

гласи: 
“Операторот и/или давателот на услуги од ставот 

(1) на овој член треба  во своите општи услови за при-
стап и користење на јавни комуникациски услуги или 
на својата веб страна, да  наведе информации за форма-
тот и начинот на прием и пренос на програмите на ра-
диодифузерите, односно дали истите се  во  SD или 
HDTV технологија“. 

 
Член 3 

Во член 41 ставот  (2)  се менува и гласи: 
“(2) Операторот и/или давателот на услуги треба 

јавно да ги објави следните податоци: 
- брзина на пренос на податоци во двете насоки 

(downstream и upstream), којашто ќе им ја обезбедува 
на претплатниците во најголем дел од времето кога ја 
користат услугата, помеѓу мрежната завршна точка и 
точката на операторот и/или давателот на услуги каде 
што тој е поврзан со друга јавна комуникациска мрежа; 

- информација за вклучената количина на податоци 
и цената и условите при надминување на оваа количи-
на; 

- информации за ограничувања што можат да бидат 
наметнати кон претплатникот, при тоа јасно дефини-
рајќи ги условите кои се причина за секое ограничува-
ње посебно.“ 

Ставот (6) се менува и гласи: 
“ (6) Претплатникот нема обврска да ги плати 

казнените пенали, доколку го раскине претплатнички-
от договор пред истекот на договорениот период, во 

случај кога од страна на Агенцијата ќе биде утврдено 
дека операторот и/или давателот на услуги не му ја ис-
порачува услугата со квалитетот утврден во претплат-
ничкиот договор. “ 

Ставот (7) се менува и гласи: 
“(7) Во претплатничкиот  договор, за услугите за 

пренос на податоци, треба да бидат точно наведени па-
раметрите за квалитет (брзина на пренос на податоци 
во двете насоки (downstream и upstream),  со кои ќе му 
биде обезбедена услугата на претплатникот. “ 

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи: 
“ (8) Доколку податоците од мерењето на параме-

трите за квалитет извршено од страна на Агенцијата 
покажуваат дека операторот и/или давателот на услуги 
не ги исполнува параметрите за квалитет дефинирани 
во претплатничкиот договор, претплатникот има право 
да поднесе приговор кај операторот и/или давателот на 
услуги, кој треба да стори една од следниве работи: 

а) да изврши проверка, технички корекции и да ги 
отстрани недостатоците во рок од пет дена од поднесе-
ниот приговор; 

в) да го раскине претплатничкиот договор заради 
неисполнување на сопствените договорни обврски без 
наплата на казнени пенали во рок од 10  дена.  

Член 4 
Во член 42 ставот (2) се менува и гласи: 
“(2) Операторот и/или давателот на услуги треба 

јавно да ги објави следните податоци: 
- брзина на пренос на податоци во двете насоки 

(downstream и upstream), којашто ќе им ја обезбедува 
на претплатниците во најголем дел од територијата со 
мрежна покриеност каде што ја користат услугата, по-
меѓу мрежната завршна точка и точката на операторот 
и/или давателот на услуги каде што тој е поврзан со 
друга јавна комуникациска мрежа; 

- информација за вклучената количина на податоци 
и цената и условите при надминување на оваа количи-
на; 

- информации за ограничувања што можат да бидат 
наметнати кон претплатникот, при тоа јасно дефини-
рајќи ги условите кои се причина за секое ограничува-
ње посебно. 

 
Член 5 

Во член 60 по ставот (3) се додава нов став (4) кој 
гласи: 

“(4) Параметрите за квалитет на јавните комуника-
циски услуги кои ги мери Агенцијата се дадени во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.“ 

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи: 
“(5) Агенцијата на својата веб страна ги објавува 

споредбените податоци за параметрите за квалитет на 
јавните комуникациски услуги на сите оператори и/или 
даватели на јавни комуникациски услуги, како и пода-
тоците од мерењето на параметрите за квалитет на јав-
ните комуникациски услуги што го врши Агенцијата.“ 

Ставот (5) станува став (6). 
 

Член 6 
 Прилогот 1 се менува и истиот е составен дел на 

овој правилник. 
 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на негово-

то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен на веб страната на Агенцијата. 

 
   Бр. 02-3459/1 

1 октомври 2012 година                      Директор, 
      Скопје                        Роберт Орданоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

3067. 
Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 

95 став (5)  од Законот за задолжително капитално фи-
нансирано пензиско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 
29/07, 88/08, 48/09, 50/10, 171/10, 36/11 и 98/12) и член 
107 став (2) и (4), член 114 став (6) од Законот за до-
броволно капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/08, 124/10 и 17/11) Управниот одбор на Агенцијата за 
супервизија на капитално  финансирано  пензиско  оси-
гурување  на  седницата  одржана на 28.9.2012 година, 
донесе    

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ  

НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
По член 7 се додава нов член 7-а кој гласи: 
 

„Член 7-а 
Материјалите за маркетинг пензиското друштво до 

Агенцијата може да ги достави по пошта, преку доста-
вувач или по електронски пат. Известувањето за обја-
вениот материјал за маркетинг, по електронски пат, 
треба да биде потпишано со електронски потпис.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-1155/4                                 Потпретседател 

28 септември 2012 година              на Управниот одбор, 
   Скопје                     Хаки Фазлиу, с.р.  

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3068. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 28 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи на 
барањетo на Трговското, друштво за производство, тр-
говија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, на седницата 
одржана на 1.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското, друштво за производство, тргови-

ја и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани со адреса ул. Кри-
жевска бб Кочани се издава лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја во фотоволтаична електрана „ЕВР - 92“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, од обновлив извор на енергија, од 
фотоволтаична централа, се утврдени во Прилог 1, 
„Лиценца за вршење на енергетска дејност производс-
тво на електрична енергија“, кој што е составен дел на 
оваа одлука.   

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

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

   
    УП1 Бр. 07- 201/12 
1 октомври 2012 година           Претседател,  

     Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговското, друштво за производство, трговија и 

услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со адреса ул. „Крижев-
ска бб Кочани 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
1.10. 2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
1.10. 2047година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 102.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6696180 
 
7. Единствен даночен број – 4013011506975  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем „ЕВР - 92“, со 
моќност од 49,765 kW, изграден на КП бр. 16724/87 
согласно  имотен лист бр. 12719 КО Кочани, Општина 
Кочани. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Трговско-
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то, друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 
ДООЕЛ Кочани со адреса ул. Крижевска бб Кочани (во 
понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово-
то учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата, 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците, 

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

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила, и 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки.  

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 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.  

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 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.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) преземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. 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, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- 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 како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

16. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. 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, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од   Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. 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 лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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Прилог 2 
 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен 

на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
- Фотоволтаична централа „ЕВР - 92“; 
 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 
- Во Општина Кочани, од 0,4 kV кабелски извод од 

постоечка ТС 10/0.4 kV Европа 92; 
 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2012 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- година на почеток на работа: 2012 год;  
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 50 години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години не е пред-
видена; 

 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 269 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул тип: JSC Kvazar –Kiev Ukraina 
185Wp ; 

- производител: Hyundai, S. Korea; 
Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 185 W; напон 36 V; струја 5 A; 
- вкупна моќност на ФВ генератор:  269 x 185 = 

49,765 kW 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja 
- тип, производител и номинални 
Податоци на инвертор: 
- тип: инвертор Steca grid 1000 3ph, трифазен     

производител: Steca Electronik GmbH Mammostrase 
Germany 

- номинални податоци: моќност од 10 kW, AC на-
пон 400 V 

 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 

1390 kWh/m на хоризонтална површина 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 68,3 MWh. 
__________ 

3069. 
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, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за трговија и услуги  ЕНЕРЏИ СЕРВИСИС ДОО-
ЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за трговија со еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 1.10.2012 
година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА  ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги  ЕНЕРЏИ 

СЕРВИСИС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. „Димче 
Мирчев“ бр. 18-12 Скопје, му сe издава лиценца за вр-
шење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

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

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

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

 
    УП1 Бр. 07- 203/12 
1 октомври 2012 година          Претседател,  

     Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
Прилог 1  

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги  ЕНЕРЏИ СЕРВИ-

СИС ДООЕЛ Скопје, со адреса на ул. „Димче Мирчев“ 
бр. 18-12 Скопје, Република Македонија     

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
1.10.2012 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
01.10.2022 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 101.10.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 6806716 
          
8. Единствен даночен број - 4080012530607 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја 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 согласно член 81 од 
Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-
дувач може да продава електрична енергија и на потро-
шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 
учество на пазарот на електрична енергија, утврдени 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 пазар¬ните пра¬ви¬ла, мрежните пра-
вила за пренос на електрична енергија и мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија како и 
Правилата за доделување на прекуграничните пренос-
ни капацитети. 
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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.  Услови и начин на извршување на обврски-
те на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 
   - обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет 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; 

- 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 
услуги, согласно превземените обврски за потрошува-
чите 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 
комисија за енергетика, по нејзино барање, 
информации и  извештаи за своите трансакции и делов-
ни активности при продажбата на електрична енeргија 
во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги ис-
полнуваат условите за самостојно учество на пазарот 
на електрична енергија, утврдени во пазарните прави-
ла; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македо¬ни¬ја, а особе-
но оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трго-
вија со електрична енергија, заштита на конкуренција-
та, заштита на потрошувачите, заштита на животната 
средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 
работа;  

   13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-
денција  

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

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

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

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

 
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 еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
согласно правилникот. 

 
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 лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
 17. Изменување и продолжување како и прене-

сување, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за 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 лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти.  
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА  

НАГРАДАТА "11 ОКТОМВРИ" 
3070. 

Врз основа на членовите 1, 4, 12, 16, 17 и 18 од За-
конот за државните награди ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), 
Одборот за доделување на државната наградата "11 
Октомври", на седницата одржана на 21 септември 
2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА-
ТА "11 ОКТОМВРИ" ВО 2012 ГОДИНА ЗА НАЈ-
ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО ВО 
ОБЛАСТА НА НАУКАТА, УМЕТНОСТА, СТО-
ПАНСТВОТО И ДРУГИТЕ ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН 

ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. За животно дело во областа на науката, наградата 

им се доделува на  
- акад. Владо Камбовски, правник од Скопје и на 
- проф. д-р Димитар Мирчев, политиколог од Скоп-

је. 
II. За животно дело во областа на културата и умет-

носта, наградата им се доделува на 
- проф. д-р Веле Смилевски, писател од Скопје и на 
- маестро Борис Трајанов, оперски уметник од 

Скопје. 
 III. За животно дело во областа на здравството, 

спортот и хуманоста, наградата му се доделува на 
- проф. д-р Самуел Садикарио, интернист-кардио-

лог од Скопје. 
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07 - 4160/2              Претседател на одборот  

3 октомври 2012 година    за доделување на државната                      
   Скопје                           наградата „11 Октомври“, 

              акад. Георги Старделов, с.р. 
__________ 

 
КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3071. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06, 
08/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/11), Ко-
мората на извршители на РМ на ден 2.10.2012 година, 
го донесе следново 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ 

СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
Димитар Стаменков, со живеалиште во Скопје на 

ул. „Фредерик Шопен” бр.2-12,  именуван за подрачје-
то на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Осно-
вен суд Дебар, датумот 1.11.2012 година,  се определу-
ва како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение 

На ден 14.5.2012 година лицето Димитар Стамен-
ков беше именувано за извршител за подрачјето на Ос-
новен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд 
Дебар, поради што Комората на извршители на РМ, врз 
основа на член 34 став 5 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ” бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 
8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 171/10 и 148/11), одлучи 
како во изреката на ова решение. 

 
  Бр. 2119             Комора на извршители 

2 октомври 2012 година   на Република Македонија 
          Скопје           Претседател, 

    Гордан Станковиќ, с.р. 
__________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

3072. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за ста-
тистика го утврдува и објавува 

 
Д В И Ж Е Њ Е Т О  Н А  И Н Д Е К С О Т  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари – септември 2012 година, во 
однос на просечните цени на мало во 2011 година, е 
повисок за 3,0%. 

 
Директор,  

              м-р Благица Новковска, с.р. 
 

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