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со планот на таа градежна парцела не 
се предвидува изградба на објекти од 
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на барањето за отуѓување на градеж-
но земјиште сопственост на Републи-
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доколку објектите се изградени сог-
ласно урбанистички план или урбани-
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2261. Решение за зголемено ниво на офи-
цијални контроли на храна за живот-
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 Декларации, заеднички позиции и де-
марши на Еевропската унија кон кои 
се придружува/прифаќа Република 

Македонија на покана на ЕУ 
12. Одлука за воведување на рестриктив-

ната мерка согласно со Одлуката 
2011/17/ЗНБП на Советот од 11 јануа-
ри 2011 година за изменување на Од-
луката 2010/656/ЗНБП за продолжу-
вање на рестриктивните мерки против 
Брегот на Слоновата Коска................... 1 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2229. 

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект кој се наоѓа во Берово, место викано „Пар-
тизанска“ бр. 12, на КП 892, за КО Берово, број на згра-
да 2, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат ПО, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 
од зграда ПП, внатрешна површина од 39 м2; 

на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Берово, 
место викано „Партизанска“ бр. 12, на КП 892 за КО 
Берово, број на зграда 3, намена на зграда и друг објект 
ПО, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 
1, намена на посебен дел од зграда Г, внатрешна повр-
шина од 13 м2, 
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13. Одлука за воведување на рестриктив-

ната мерка согласно Одлуката 
2011/100/ЗНБП на Советот од 14 фе-
вруари 2011 година за изменување на 
Заедничкиот став 2003/495/ЗНБП за 
Ирак………………………………….... 27 

14. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно Одлуката за 
спроведување 2011/175/ЗНБП на Со-
ветот од 21 март 2011 година за спро-
ведување на Одлуката 2011/137/ЗНБП 
за рестриктивни мерки со оглед на со-
стојбата во Либија…………………… 35 

15. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно Одлуката на Со-
ветот за спроведување 2011/79/ЗНБП 
од 4 февруари 2011 година за спрове-
дување на Одлуката 2011/72/ЗНБП на 
Советот во врска со рестриктивните 
мерки насочени против одредени ли-
ца и субјекти во поглед на ситуација-
та во Тунис……………………………. 46 

16. Одлука за воведување на рестриктив-
ната мерка согласно со Одлуката 
2011/169/ЗНБП на Советот од 21 март 
2011 година за изменување на Одлу-
ката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни 
мерки против Република Гвинеја……. 70 

 Огласен дел........................................... 1-28 
 

 
 
на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Берово, 

место викано „Партизанска“ бр. 12, на КП 892 за КО 
Берово, број на зграда 2, намена на зграда и друг објект 
В4, влез 1, кат 2, број на посебен дел од зграда 1, наме-
на на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина 
од 42 м2, 

на недвижна ствар објект (една идеална третина) 
кој се наоѓа во Берово, место викано „Партизанска“ бр. 
12, на КП 892 за КО Берово, број на зграда 2, намена на 
зграда и друг објект В4, влез 1, кат 2, број на посебен 
дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ПП, 
внатрешна површина од 42 м2, во корист на Република 
Македонија во Јавната книга за запишување на правата 
на недвижностите.  

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-2121/1                       Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                   на Владата на Република 
           Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2230. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 10.5.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект кој се наоѓа во Сретеново, место викано 
„Мрдаја“ на КП 1736 за КО Сретеново, број на зграда 
1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат при-
земје, намена на посебен дел од зграда ДП внатрешна 
површина од 200 м2, 

на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Сретеново, 
место викано „Мрдаја“, на КП 1736 за КО Сретеново, 
број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 1, кат приземје, намена на посебен дел од зграда  
ПП, внатрешна површина од 16 м2, 

на недвижна ствар објект кој се наоѓа во Сретеново, 
место викано „Мрдаја“, на КП 1736 за КО Сретеново, 
број на зграда 2, намена на зграда и друг објект В4, 
влез 2, кат приземје, намена на посебен дел од зграда 
ДП, внатрешна површина од 79 м2, во корист на Ре-
публика Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-2121/47                     Заменик на претседателот 
10 мај 2011 година                   на Владата на Република 
           Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2231. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка  („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за внатрешни работи бр. 07-1576/3 
од 2.6.2011 година. 

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

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

 
    Бр. 51-3279/1                      Заменик на претседателот 
5 јули 2011 година                 на Владата на Република 

 Скопје                                          Македонија, 
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2232. 
Врз основа на член 9 став (4) од Законот за квали-

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

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОЗНАКАТА И 
ПРИДРУЖНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА КВАЛИТЕТОТ 

НА ЖИТАТА И ОРИЗОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на ознаката и придружниот документ за квали-
тетот на житата и оризот. 

 
Член 2 

Житата и оризот што се ставаат во промет непаку-
вани или во растурена состојба треба да бидат означе-
ни со ознака која се печати како број на лот/шаржа или 
осмоцифрен број составен од две цифри за месецот на 
извршен откуп или увоз/извоз, две цифри за годината 
на извршен откуп или увоз/извоз и четири цифри за 
бројот на лабораторискиот наод. Ознаката се впишува 
во придружниот документ за квалитет на овој правил-
ник. 

 
Член 3 

Придружниот документ за квалитет на жита и ориз 
кои се ставаат во промет непакувани или во растурена 
состојба се печати на образец во А4 формат на лајмова-
на индигирана хартија во две копии, од кои едната ја 
задржува доставувачот, а другата копија ја задржува 
примачот. Секој придружен документ има единствен 
претходно отпечатен сериски број. 

Формата и содржината на образецот на придружни-
от документ за квалитет од став 1 на овој член е дадена 
во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 08-5767/9                               
6 јули 2011 година                                 Министер, 
        Скопје                                    Љупчо Димовски, с.р. 
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Врз основа на член 34 став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07 и 18/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ  ИЗВЕШТАЈ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ  
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ И ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЗАКУП 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА  
РЕАЛИЗАЦИЈА НА БИЗНИС ПЛАНОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на годишниот извештај за начинот на користење 
на земјоделско земјиште и исполнување на обврските од договорот за закуп на земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост и извештајот за реализација на бизнис планот, односно програмата од член 25 од Законот за 
земјоделското земјиште. 

 
Член 2 

Формата и содржината на годишниот извештај за начинот на користење на земјоделско земјиште и испол-
нување на обврските од договорот за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост е дадена во При-
лог број 1 кој е составен дел од овој правилник.  

Формата и содржината на извештајот за реализација на бизнис планот е дадена во Прилог број 2 кој е со-
ставен дел од овој правилник.  

 
Член 3 

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

 
Бр. 22-4504                                      Министер за земјоделство, 

6 јули 2011 година                             шумарство и водостопанство, 

  Скопје                                               Љупчо Димовски, с.р. 

2233. 
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2234. 
Врз основа на член 16 став 6 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 135/07 и 18/11), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА РАЗМЕНА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ И ПОТРЕБНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на барањето за размена на земјоделско земјиште 
и потребната документација (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.12/08), во членот 3 став 1 точ-
ките 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„Доказ за сопственост на земјоделското земјиште 
кое се отстапува за размена и за земјоделското земји-
ште кое граничи со земјоделското земјиште во државна 
сопственост што се бара за размена и тоа: 

-  имотен лист не постар од еден месец или 
- поседовен лист со доказ за сопственост (договор 

за купопродажба, договор за дар, договор за размена, 
договор за доживотна издршка, договор за отстапување 
на имот за време на живот, правосилна судска одлука, 
правосилен акт од државен орган на управата). 

Копие од катастарски план на земјоделското земји-
ште кое е предмет на размена.“ 

По точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8 кои 
гласат: 

„7. Доказ дека земјоделското земјиште кое е пред-
мет на размена не се наоѓа во градежен реон и 

8. Доказ дека за земјоделското земјиште кое е пред-
мет на размена не се води постапка за денационализа-
ција.“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 22-4511                     Министер за земјоделство, 

6 јули 2011 година            шумарство и водостопанство, 
  Скопје                             Љупчо Димовски, с.р. 

____________ 
2235. 

Врз основа на член 51-б став 3 од Законот за земјо-
делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07 и 18/11), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесе 

                                                                                                                             
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СОГЛАС-
НОСТ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ, 
ОРАНЖЕРИЈА ИЛИ ОБЈЕКТ ЗА ПРИМАРНА ОБ-
РАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член  1 

Со овој правилник се пропишува постапката за из-
давање на согласност за градење на помошни објекти, 
оранжерија или објект за примарна обработка на земјо-
делски производи на земјоделско земјиште, образецот 
на барањето и потребната документација.  

Член  2 
Образецот на барањето за добивање на соглас-

ност за градење на помошни објекти, оранжерија 
или објект за примарна обработка на земјоделски 
производи на земјоделско земјиште (во натамошни-
от текст:барање) е даден во Прилог кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член  3 

Кон барањето се приложува следната документа-
ција: 

1.Доказ за сопственост на земјоделско земјиште 
(имотен или поседовен лист со прилог правосилна суд-
ска одлука или правосилен акт од државен орган на 
управата или нотарски акт или правосилен акт за стек-
нување на право на сопственост во извршна постапка) 
или договор за закуп на земјоделско земјиште во др-
жавна сопственост со записник за воведување во вла-
дение; 

2.Основен проект за објектот за кој е извршена ре-
визија и 

3. Копие од катастарски план за катастарската пар-
цела на која треба да се гради објектот. 

Потребната документација од став 1 на овој член се 
доставува во оригинал или во фотокопија заверена од 
нотар. 

 
Член  4 

По барањето и доставената документација, Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанст 
во рок од десет дена сметано од денот на поднесување-
то врши теренски увид на лице место на земјоделското 
земјиште за кое се бара согласност за градење на по-
мошни објекти, оранжерија или објект за примарна 
обработка на земјоделски производи на земјоделско 
земјиште. 

Теренскиот увид на лице место се врши од страна 
на службени лица од Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство во присутство на 
барателот заради утврдување на оправданоста за да-
вање на согласност за градење на објекти од став 1 на 
овој член кои изготвуваат записник од констатирана-
та состојба. 

Врз основа на барањето, приложената документа-
ција и записникот од став 2  на овој член се издава 
согласност за градење на помошни објекти, оранже-
рија или објект за примарна обработка на земјоделски 
производи на земјоделско земјиште или се одбива ба-
рањето. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објевување во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

 
 
Бр. 22-4503                 Министер за земјоделство,  

6 јули 2011 година         шумарство и водостопанство, 
  Скопје                         Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2236. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.79/2009, 36/11 и 51/11), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОД-
ЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БИТОЛА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Битола, број 04-869/4 
донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 
седницата одржана на  10.5.2011  година. 

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

 
Бр. 10-4013/2 

9 јуни 2011 година                                 Министер, 
 Скопје                                      Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
2237. 

Врз основа на член 88-а став 2  и став 9 од Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 31/98, 49/03, 82/05 24/07, 116/10, 47/11 и 
51/11), министерот за култура, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЕДУКАЦИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
ЕВИДЕНЦИЈА  ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на поканата за едукација,  начинот на спроведу-
вање на едукацијата и начинот на водење евиденција за 
спроведената едукација. 

 
Член 2 

Кога во вршењето на инспекцискиот надзор, инспе-
кторот за култура ќе констатира сторена неправилност 
за прекршок проценет со незначителна опасност,  на 
лицето или субјектот му врачува покана за едукација. 

Поканата од ставот 1 на овој член се доставува лично 
на лицето или субјектот што се повикува на едукација. 

Инспекторот треба да обезбеди уреден доказ дека 
лицето или субјектот што се повикува на едукација, 
уредно ја примил поканата од ставот 1 на овој член. 

Поканата од ставот 1 на овој член се печати на хар-
тија со бела боја на А4 формат во три идентични при-
мероци, и ги содржи следниве елементи: 

-  грбот на Република Македонија и називот на ор-
ганот кој ја спроведува едукацијата; архивски број и 
датум на издавање; 

- наслов: „Покана за спроведување на едукација“; 
- податоци за субјектот (назив и седиште); 
- податоци за лицето кое се повикува на едукација 

(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функција-
та што ја врши во субјектот), 

- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-
јата; 

- предмет на поканата; 
- име и презиме на инспекторот за култура; 

- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-
ција; 

- место и датум на издавање на поканата; 
- Забелешка: Согласно со член 88-а од Законот за 

културата, доколку во закажаниот термин лицето или 
субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на 
едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

- матичен печат. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Министер-

ството за култура, преку инспекторот за култура кој го 
извршил инспекцискиот надзор. 

Доколку инспекторот кој го извршил инспекциски-
от надзор, од оправдани причини не е во можност да ја 
спроведе едукација, министерот за култура ќе опреде-
ли друг инспектор да ја спроведе едукацијата. 

Едукацијата се врши во просториите на Министерс-
твото за култура. 

По исклучок, едукацијата може да се врши во де-
ловните простории на субјектите во коишто при врше-
ње на инспекцискиот надзор е утврдена неправилност 
во примената на законот. 

 
Член 4 

Едукацијата може да се спореведе за повеќе утврде-
ни или истородни неправилности за еден или повеќе 
субјекти. 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кои се повикува на еду-

кацијата; 
- адреса на живеење; 
- работно место на кое е распореден во субјектот; 
- време; датум и место кога се спроведува постапка-

та за едукација; 
- име и презиме на инспекторот за култура; 
- укажување на одредбата во која е утврдена непра-

вилност за прекршок проценет со незначителна опас-
ност, за која се спреведува едукација и на мерките кои 
следат доколку не се отстрани неправилноста во даде-
ниот рок. 

 
Член 5 

Едукацијата се врши два пати во неделата, а по по-
треба и повеќе пати. 

 
Член 6 

Образецот на поканата за едукација е дадена во 
Прилог 1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно во книги за евиденција при Министерството за 
култура. 

 
Член  8 

Книгата за евиденција за спроведената едукација се 
води според образец бр. 1 што ги содржи следните ру-
брики:  

1. Реден број;  
2. Дата на запишување во книгата за евиденција;  
3. Име и презиме на лицето кое било повикано на 

едукација;  
4. Назив и седиште на субјектот; 
5. Кратко означување на предметот на едукацијата;  
6. Забелешка. 
Образецот бр. 1  е даден во Прилог 2, кој е составен 

дел на овој правилник. 
 

Член  9 
Книгата за евиденција за спроведената едукација се 

состои од 100 страници поврзани во книга со тврд по-
вез со димензии 29,5 х 42,0 см. 



Стр. 12 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јули 2011 
 

На предната страница на книгата за евиденција за 
спроведената едукација, во левиот горен агол е отпеча-
тено "Република Македонија, Министерство за култура 
– Скопје", а во средината "Книга за евиденција за спро-
ведената едукација ".      

Секоја страница од книгата за евиденција за спро-
ведената едукација има свој број. 

Пред почетокот на водењето на книгата за евиденција 
за спроведената едукација, на последната страница се за-
бележува вкупниот број страници што таа ги содржи. 

Книгата за евиденција за спроведената едукација се 
заверува со печат на Министерството за култура и со 
потпис на министерот за култура.  

 
Член 10 

По завршувањето на книгата за евиденција за спро-
ведената едукација се отвораат нови книги за евиден-
ција што започнуваат со регистарски број 1, со тоа што 
првата книга за евиденција се означува со римски број 
I, втората со римски број II итн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 11 
При внесувањето на податоците во книгата за еви-

денција за спроведената едукација не може да се прави 
скратување, бришење, прецртување или исправка на 
внесените податоци. 

Евентуалните промени се внесуваат под нов реден 
број со напомена во местото за забелешка за извршена-
та измена.  

Член 12 
Податоците од книгата за евиденција за спроведената 

едукација се обработуваат и се водат и компјутерски.  
Член  13 

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

 
   Бр.51-7617/1                       
16 јуни 2011 година                            Министер, 

  Скопје        м-р Елизабета Канческа Милевска,с.р. 
 



11 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јули 2011 
 

 



11 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 15 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
 
 
 
Врз основа на член 66 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА ВЕРСКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВЕРСКИ  ОБЈЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ СО  
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ИЛИ УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на 
верски објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација. 

 
Член 2 

Барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогод-
ба за потребите на верски заедници за изградба на верски објекти предвидени со урбанистички план или урба-
нистичко планска документацијасе поднесува на образец „Барање за отуѓување на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на верски заедници за изградба на верски 
објекти предвидени со урбанистички план или урбанистичко планска документација“ во А – 4 формат, 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. 01-8394/2                      
7 јули 2011 година                                                 Министер, 

    Скопје                                                     Миле Јанакиески, с.р. 

 
 
2238. 
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Врз основа на член 67 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА  

ПОТРЕБИТЕ НА ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕСТАВНИШТВА ЗА  
ИЗГРАДБА НА ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНИ ОБЈЕКТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско-конзуларните 
преставништва за изградба на дипломатско-конзуларни објекти. 

 
Член 2 

Барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спо-
годба за потребите на дипломатско-конзуларните преставништва за изградба на дипломатско-конзуларни об-
јекти, се поднесува на образец „Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија со непосредна спогодба за потребите на дипломатско-конзуларните преставништва за изградба на дип-
ломатско-конзуларни објекти “ во А – 4 формат, 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. 01-8395/2                      
7 јули 2011 година                                              Министер, 

    Скопје                                                   Миле Јанакиески, с.р. 

2239. 
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Врз основа на член 68 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ брoj 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА ЗА ОФОРМУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ПРЕДВИДЕНА СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ИЛИ УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА А ЛИЦЕТО ИМА ВО СОПСТВЕНОСТ ПОВЕЌЕ ОД 30% ОД  
ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА И АКО СО ПЛАНОТ НА ТАА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НЕ СЕ  

ПРЕДВИДУВА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
УТВРДЕН СО ЗАКОН 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за оформување на градежна парцела предвиде-
на со урбанистички план или урбанистичка планска документација а лицето има во сопственост повеќе од 30% 
од градежната парцела и ако со планот на таа градежна парцела не се предвидува изградба на објекти од јавен 
интерес утврден со закон. 

 
Член 2 

Барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогод-
ба за оформување на градежна парцела предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска докумен-
тација а лицето има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела и ако со планот на таа градежна пар-
цела не се предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон, се поднесува на образец „Барање 
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба за оформу-
вање на градежна парцела предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација а лице-
то има во сопственост повеќе од 30% од градежната парцела и ако со планот на таа градежна парцела не се 
предвидува изградба на објекти од јавен интерес утврден со закон “во А – 4 формат, 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. 01-8396/2                      
7 јули 2011 година                                               Министер, 

    Скопје                                                  Миле Јанакиески, с.р. 

2240. 
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Врз основа на член 69 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ брoj 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУГИТЕ 
СОПСТВЕНИЦИ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ ИЗГРАДЕНИ СО ГРАДЕЖ-
НО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВЕДЕНТИРАНИ ВО ЈАВНАТА КНИГА НА НЕДВИЖНОСТИ 
КОИ НЕ ПОСЕДУВААТ АКТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни 
делови од објекти изградени со градежно-техничка документација и еведентирани во јавната книга на недвиж-
ности кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште. 

 
Член 2 

Барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогод-
ба на другите сопственици на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка доку-
ментација и еведентирани во јавната книга на недвижности кои не поседуваат акт за доделување на правото на 
користење на градежно земјиште, се поднесува на образец „Барање за отуѓување на градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија со непосредна спогодба на другите сопственици на објекти или посебни де-
лови од објекти изградени со градежно-техничка документација и еведентирани во јавната книга на недвижно-
сти кои не поседуваат акт за доделување на правото на користење на градежно земјиште“ во А – 4 формат, 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. 01-8397/2                      
7 јули 2011 година                                               Министер, 

    Скопје                                                 Миле Јанакиески, с.р. 

2241. 
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Врз основа на член 70 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ брoj 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА СОПСТВЕ-
НИЦИТЕ НА ОБЈЕКТИ ИЛИ ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОД ОБЈЕКТИ ИЗГРАДЕНИ СО ГРАДЕЖНО-ТЕХ-
НИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ ИМААТ ЗАСНОВАНО ПРАВО НА 
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП, ДОКОЛКУ ОБЈЕКТИТЕ СЕ ИЗГРАДЕНИ СОГЛАСНО  УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ИЛИ УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДОКОЛКУ ЈА ИМААТ ИСПЛАТЕ-
НО ЗАКУПНИНАТА ЗА ТЕКОВНАТА ГОДИНА И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД 

ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за отуѓување на градежно земјиште 

сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни дело-
ви од објекти изградени со градежно-техничка документација на градежно земјиште на кое имаат засновано 
право на долготраен закуп, доколку објектите се изградени согласно  урбанистички план или урбанистичка 
планска документација и доколку ја имаат исплатено закупнината за тековната година и другите давачки кои 
произлегуваат од договорот за долготраен закуп. 

 
Член 2 

Барањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогод-
ба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка документација 
на градежно земјиште на кое имаат засновано право на долготраен закуп, доколку објектите се изградени сог-
ласно урбанистички план или урбанистичка планска документација и доколку ја имаат исплатено закупнината 
за тековната година и другите давачки кои произлегуваат од договорот за долготраен закуп, се поднесува на 
образец „Барање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти изградени со градежно-техничка доку-
ментација на градежно земјиште на кое имаат засновано право на долготраен закуп, доколку објектите се из-
градени согласно  урбанистички план или урбанистичка планска документација и доколку ја имаат исплатено 
закупнината за тековната година и другите давачки кои произлегуваат од договорот за долготраен закуп“ во А 
– 4 формат, 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. 01-8398/2                      
7 јули 2011 година                                              Министер, 

    Скопје                                                 Миле Јанакиески, с.р. 

2242. 
 



Стр. 24 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јули 2011 
 



11 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 25 

Врз основа на член 71 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ брoj 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 НАМЕНЕТО  ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за давање под долготраен закуп на 

градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба наменето за изградба на об-
јекти од јавен интерес. 

 
Член 2 

Барањето за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба наменето за изградба на објекти од јавен интерес, се поднесува на образец „Барање за да-
вање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спо-
годба наменето за изградба на објекти од јавен интерес“ во А – 4 формат, 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. 01-8399/2                      
7 јули 2011 година                                             Министер, 

    Скопје                                                 Миле Јанакиески, с.р. 

2243. 
 



Стр. 26 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јули 2011 
 

Врз основа на член 80 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ брoj 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ ПОД КРАТКОТРАЕН ЗАКУП НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НЕПОСРЕДНА  
СПОГОДБА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ ПРЕД КОИ Е ПРЕДВИДЕНО  

ПЛАЖА, КАКО И НА ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ  
НА ГРАДИЛИШТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за давање под краткотраен закуп на 
градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на уго-
стителски објект пред кои е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање 
на градилиште. 

 
Член 2 

Барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кои е предвидено плажа, се поднесува на 
образец „Барање за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македони-
ја со непосредна спогодба на сопствениците на угостителски објект пред кои е предвидено плажа“ во А – 4 
формат, во бела боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Барањето за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со 
непосредна спогодба на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште, се поднесува на 
образец „Барање за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македони-
ја со непосредна спогодба на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште “ во А – 4 фор-
мат, во бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.  

 
Член 4 

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

 
     Бр. 01-8400/2                      
7 јули 2011 година                                                  Министер, 

    Скопје                                                  Миле Јанакиески, с.р. 

2244. 
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Стр. 28 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јули 2011 
 



11 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 29 

Врз основа на член 88 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ брoj 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА  
СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ КОЕ СЕ КОРИСТИ ВРЗ ОСНОВА НА  

ДОГОВОР СКЛУЧЕН СО ПОРАНЕШЕН СОПСТВЕНИК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за стекнување на право на сопстве-

ност на градежно земјиште кое се користи врз основа на договор склучен со поранешен сопственик. 
 

Член 2 
Барањето за стекнување на право на сопственост на градежно земјиште кое се користи врз основа на дого-

вор склучен со поранешен сопственик, се поднесува на образец „Барање за стекнување на право на сопстве-
ност на градежно земјиште кое се користи врз основа на договор склучен со поранешен сопственик“ во А – 4 
формат, 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. 01-8401/2                      
7 јули 2011 година                                                Министер, 

    Скопје                                         Миле Јанакиески, с.р.

2245. 



Стр. 30 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јули 2011 
 

Врз основа на член 105 а став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 17/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена 

жалба во рокот утврден во член 105 а став (3) од Законот за градежно земјиште. 
 

Член 2 
Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за не одлучување по 

поднесена жалба “, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 
Образецот од став 1 на овој член е со формат А 4, во бела боја, кој содржи: назив на органот до кој се под-

несува известувањето, место за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното 
лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице од-
носно адреса на физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува изве-
стувањето и место за потпис на подносителот на известувањето.    

  
Член 3 

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

  
     Бр. 01-8402/2                      
7 јули 2011 година                                              Министер, 

    Скопје                                                 Миле Јанакиески, с.р. 

2246. 
 



11 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 31 

2247. 
Врз основа на член 105 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и 
врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊАТА ОД 
ЧЛЕНОВИТЕ 66 СТАВ (1), 67 СТАВ (1), 68 СТАВ (1), 
69 СТАВ (1), 70 СТАВ (1), 71 СТАВ (1), 80 СТАВ (1) И 
ЧЛЕН 88  СТАВ (2)  ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО  

ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради неодлучување по барањaта 
од членовите 66 став (1), 67 став (1), 68 став (1), 69 став 
(1), 70 став (1), 71 став (1), 80 став (1) или член 88 став 
(2) од Законот за градежно земјиште, во рокот пропи-
шан согласно член 105 став 1 од законот. 

 
Член 2 

Барањето заради неодлучување по барањето за отуѓува-
ње на градежно земјиште сопственост на Република Маке-
донија со непосредна спогодба за потребите на верски заед-
ници за изградба на верски објекти предвидени со урбани-
стички план или урбанистичко планска документација, се 
поднесува на образец „Барање заради неодлучување по ба-
рањето за отуѓување на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со непосредна спогодба за потреби-
те на верски заедници за изградба на верски објекти пред-
видени со урбанистички план или урбанистичко планска 
документација“ во А-4 формат, во бела боја, кој е даден во 
Прилог 1 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето заради неодлучување по барањето за оту-
ѓување на градежно земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија со непосредна спогодба за потребите на 
дипломатско-конзуларните преставништва за изградба 
на дипломатско-конзуларни објекти, се поднесува на 
образец „Барање заради неодлучување по барањето за 
отуѓување на градежно земјиште сопственост на Ре-
публика Македонија со непосредна спогодба за потре-
бите на дипломатско-конзуларните преставништва за 
изградба на дипломатско-конзуларни објекти“ во А-4 
формат, во бела боја, кој е даден во Прилог 2 и е соста-
вен дел на овој правилник. 

Барањето заради неодлучување по барањето за оту-
ѓување на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија со непосредна спогодба за оформување на 
градежна парцела предвидена со урбанистички план или 
урбанистичка планска документација а лицето има во 
сопственост повеќе од 30% од градежната парцела и ако 
со планот на таа градежна парцела не се предвидува из-
градба на објекти од јавен интерес утврден со закон, се 
поднесува на образец „Барање заради неодлучување по 
барањето за отуѓување на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија со непосредна спогодба 
за оформување на градежна парцела предвидена со ур-
банистички план или урбанистичка планска документа-
ција а лицето има во сопственост повеќе од 30% од гра-
дежната парцела и ако со планот на таа градежна парце-
ла не се предвидува изградба на објекти од јавен интерес 
утврден со закон“ во А-4 формат, во бела боја, кој е да-
ден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето заради неодлучување по барањето за оту-
ѓување на градежно земјиште сопственост на Републи-
ка Македонија со непосредна спогодба на другите 
сопственици на објекти или посебни делови од објекти 
изградени со градежно-техничка документација и еве-
дентирани во јавната книга на недвижности кои не по-
седуваат акт за доделување на правото на користење на 
градежно земјиште, се поднесува на образец „Барање 

заради неодлучување по барањето за отуѓување на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
со непосредна спогодба на другите сопственици на об-
јекти или посебни делови од објекти изградени со гра-
дежно-техничка документација и еведентирани во јав-
ната книга на недвижности кои не поседуваат акт за 
доделување на правото на користење на градежно зем-
јиште “ во А-4 формат, во бела боја, кој е даден во 
Прилог 4 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето заради неодлучување по барањето за оту-
ѓување на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија со непосредна спогодба на сопствениците 
на објекти или посебни делови од објекти изградени со 
градежно-техничка документација на градежно земји-
ште на кое имаат засновано право на долготраен закуп, 
доколку објектите се изградени согласно урбанистички 
план или урбанистичка планска документација и докол-
ку ја имаат исплатено закупнината за тековната година и 
другите давачки кои произлегуваат од договорот за дол-
готраен закуп, се поднесува на образец „Барање заради 
неодлучување по барањето за отуѓување на градежно 
земјиште сопственост на Република Македонија со не-
посредна спогодба на сопствениците на објекти или по-
себни делови од објекти изградени со градежно-технич-
ка документација на градежно земјиште на кое имаат 
засновано право на долготраен закуп, доколку објектите 
се изградени согласно урбанистички план или урбани-
стичка планска документација и доколку ја имаат испла-
тено закупнината за тековната година и другите давачки 
кои произлегуваат од договорот за долготраен закуп“ во 
А-4 формат, во бела боја, кој е даден во Прилог 5 и е со-
ставен дел на овој правилник. 

Барањето заради неодлучување по барањето за да-
вање под долготраен закуп на градежно земјиште сопс-
твеност на Република Македонија со непосредна спо-
годба наменето за изградба на објекти од јавен интерес, 
се поднесува на образец „Барање заради неодлучување 
по барањето за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија 
со непосредна спогодба наменето за изградба на обје-
кти од јавен интерес“ во А-4 формат, во бела боја, кој е 
даден во Прилог 6 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето заради неодлучување по барањето за да-
вање под краткотраен закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба на сопствениците на угостителски објект 
пред кои е предвидено плажа, се поднесува на образец 
„Барање заради неодлучување по барањето за давање 
под краткотраен закуп на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија со непосредна спогодба 
на сопствениците на угостителски објект пред кои е 
предвидено плажа“ во А-4 формат, во бела боја, кој е 
даден во Прилог 7 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето заради неодлучување по барањето за да-
вање под краткотраен закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија со непосредна 
спогодба на правни и физички лица за потребите за 
формирање на градилиште, се поднесува на образец 
„Барање заради неодлучување по барањето за давање 
под краткотраен закуп на градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија со непосредна спогодба 
на правни и физички лица за потребите за формирање 
на градилиште“ во А-4 формат, во бела боја, кој е да-
ден во Прилог 8 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето заради неодлучување по барањето за 
стекнување на право на сопственост на градежно зем-
јиште кое се користи врз основа на договор склучен со 
поранешен сопственик, се поднесува на образец „Бара-
ње заради неодлучување по барањето за стекнување на 
право на сопственост на градежно земјиште кое се ко-
ристи врз основа на договор склучен со поранешен 
сопственик “ во А-4 формат, во бела боја, кој е даден 
во Прилог 9 и е составен дел на овој правилник. 
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Член 3 
Образците од член 2 на овој правилник содржат: 

називот на органот до кој се поднесува барањето, број 
и датум, во средишниот дел назив на барањето, назив 
на правното лице односно име и презиме на физичко-
то лице–подносител на барањето, седиште на правно-
то лице односно адреса на фисичкото лице–подноси-
тел на барањето, краток опис заради што се поднесува 
барањето и место за потпис на подносителот на бара-
њето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кон барањата од член 2 на овој правилник се под-
несува и копија од барањето поднесено согласно чле-
новите 66 став (1), 67 став (1), 68 став (1), 69 став (1), 
70 став (1), 71 став (1), 80 став (1) или член 88 став (2) 
од Законот за градежно земјиште.  

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.   
     Бр. 01-8403/2                      
7 јули 2011 година                              Министер, 

    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 
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Врз основа на член 100 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија” број 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

�� ������� � ���������� �� ������������� �� ������ �� �������� �� ��������� 
И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИ  

ОВЛАСТУВАЊА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на овластувањето за водење на постапка за отуѓу-

вање и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, како и начинот на воде-
ње на евиденција на издадени овластувања.  

 
Член 2 

Формата и содржината на овластувањето за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на гра-
дежно земјиште сопственост на Република Македонија е дадена на образец „Овластувањето за водење на по-
стапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија“ во А-4 
формат, во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Евиденцијата за издадените овластувања се води во електронска форма. 
 

Член 4 
Во евиденцијата од член 3 на овој правилник се заведуваат следните податоци:  
- име, презиме и соодветната струка на лицето на кое е издадено овластувањето; 
- број и датум на издавањето на овластувањето; 
- важност на овластувањето и 
- општина во која е вработено лицето на кое е издадено овластувањето. 
                                                      

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр. 01-8676/1                      
7 јули 2011 година                                                Министер, 

    Скопје                                                   Миле Јанакиески, с.р. 

2248. 
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2249. 
Врз основа на член 83 став (4) од Законoт за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ брoj 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и 
врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТЕПЕНОТ  НА УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖ-
НОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА КОМУНАЛ-
НАТА ИНФРАСТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
УРЕДУВАЊЕТО  ВО ЗАВИСНОСТ  ОД СТЕПЕНОТ 

НА УРЕДЕНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува степенот на уре-

дување на градежно земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура и начинот на утврдување на висината 
на трошоците за уредувањето во зависност од степенот 
на уреденост. 

 
Член 2 

(1) Степенот на уреденост на градежното земјиште 
се определува според обемот на опременост на земји-
штето со објекти на комунална инфраструктура за за-
доволување на заедничката и индивидуалната комунал-
на потрошувачка до градежната парцела и може да би-
де основен, повисок и понизок од основниот степен на 
уреденост. 

(2) Основен степен на уреденост на градежното 
земјиште со комунална инфраструктура опфаќа: 

- непречен пристап до градежната парцела од јавен 
пат (улици со тротоари), пешачки патеки и други повр-
шини согласно урбанистички планови, 

- подземна електрична мрежа, 
- улично осветлување, 
- водоводна мрежа, 
- фекална канализација и  
- атмосферска канализација. 
(3) Повисок степен на уреденост на градежното 

земјиште со комунална инфраструктура ги опфаќа об-
јектите од став (2) на овој член како и: 

- ПТТ (оптичка – телекомуникациона) мрежа,  
- топлификациона мрежа 
- паркинг простори,  
- гасоводна мрежа и 
- пречистителна станица за отпадни води. 
(4) Понизок степен на уреденост на градежното 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа: 
- непречен пристап до градежната парцела од нека-

тегоризиран јавен пат, 
- сопствено водоснабдување (нема приклучок на во-

доводна мрежа) 
- септичка јама  (нема приклучок на фекална кана-

лизација) 
- сопствен одвод на атмосферски води  (нема прик-

лучок на атмосферска канализација) 
- нестандардно улично осветлување и 
- надземна нестандардна електрична мрежа. 
(5) Согласно утврдениот степен на уреденост, прик-

лучувањето на јавната комунална мрежа се врши сог-
ласно дадените услови за приклучоци, по претходно 
барање од надзорниот инженер, а приклучоците се пу-
штаат во редовна употреба согласно член 92-а, став 3 
од Законот за градење. 

 
Член 3 

(1) Трошоците за уредување на градежното земји-
ште се утврдуваат во согласност со реалните трошоци 
направени за соодветните степени на уреденоста на 
градежното земјиште со објектите на комунална ин-

фраструктура согласно член 2 на овој правилник, во 
кои се засметани и трошоците за хидротехничките ус-
лови за приклучоци. 

 
(2) Трошоците за уредување на градежното земји-

ште за повисок степен на уреденост на градежното зем-
јиште со објектите на комунална инфраструктура сог-
ласно член 2 на овој правилник, можат да се зголемат 
доколку се изведени сите комунални инфраструктурни 
мрежи наведени  во член 2 став (3) од овој правилник, 
за најмногу 20% од утврдените трошоци за основен 
степен на уреденост на градежното земјиште со обје-
ктите на комунална инфраструктура. 

(3) Трошоците за уредување на градежното земји-
ште за понизок степен на уреденост на градежното зем-
јиште со објектите на комунална инфраструктура сог-
ласно член 2 на овој правилник, може да се намалат до-
колку се изведени сите комунални инфраструктурни 
мрежи наведени  во член 2 став (4) од овој правилник, 
за најмалку 80% од утврдените трошоци за основен 
степен на уреденост на градежното земјиште со обје-
ктите на комунална инфраструктура. 

 
Член 4 

(1) Висината на трошоците за уредување на градеж-
ното земјиште, во зависност од степенот на уреденост 
на градежното земјиште согласно членот 2 на овој пра-
вилник, се пресметува по метар квадратен на новата 
корисна површина што ќе се гради, што претставува 
збир на нето површините на подовите на сите простори 
во објектот, согласно заверениот основен проект и 
анекс на основниот проект, помножен со следните кое-
фициенти: 

1. За станбени објекти: 
- станбени простории,  1,0; 
- станбени простории со висина до 2,50м, подпо-

кривен  
простор 0,2;  
- лоѓија затворена од три страни, 0,4; 
- подлоѓија затворена од две страни, 0,3; 
- балкони, тераси, 0,2; 
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2; 
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 

визба, 0,3; 
- трафостаница до 35Кв во објектот и надвор од об-

јектот, 0,3; 
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3; 
- стражарници, управител, простории за домар, 0,5; и 
- паркиралишта и гаражи, 0,1. 
2. За деловни и јавни објекти: 
- простории, 1,0; 
- магацини, 0,5; 
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3; 
- трафостаница до 35Кв во објектот и надвор од об-

јектот, 0,4; 
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5; 
- паркиралишта и гаражи, 0,1; 
- лоѓија затворена од три страни, 0,5; 
- подлоѓија затворена од две страни, 0,3; 
- балкони, тераси, 0,4; 
- отворен наткриен простор, 0,3; 
3. За други објекти: 
- катни гаражи, 0,05; 
- спортски покриени објекти, 0,5; 
- спортски откриени објекти, 0,3; 
- гасни станици и базни станици за 50% од површи-

ната на локацијата, 1,0; 
- отворени пазаришта-за 30% од површината  на ло-

кацијата, 1,0; 
- базени, 0,2  и 
- трафостаници над 35Кв, 1,0; 
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4. За објектите од група на класи на намени Г – про-
изводство, дистрибуција и сервиси: 

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,  0,05; 
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,  0,05 
- Г3 сервиси,  0,05 
- Г4 стоваришта,  0,05 
5. За бензинска пумпна станица и нејзини придруж-

ни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, 
авто сервиси, авто салони, помошни простории) :  

- продажни простории на бензинските пумпни ста-
ници 1,0; и  

- услужни простории на бензинските пумпни стани-
ци 1,0; 

6. За објектите од група на класи на намени Б 5–
угостителски и туристички комплекси, хотелски комп-
лекси и одморалишта, и за објектите од група на класи 
на намени А 4–хотел, мотел, планинарски дом и ловен 
дом: 

- сите простории,  0,05; 
(2) По исклучок од став (1) на овој член, во новата 

корисна површина што ќе се гради согласно заверената 
проектна документација, не се пресметуваат површи-
ните на: 

- инсталационите канали; 
- окната за лифтови; 
- окна на врати, и 
- отворени паркиралишта 
- подземни резервоари 
- објекти заштитени како културно наследство. 
(3) За објектите од став 1 на овој член со височина 

над 32 ката, висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште, во зависност од степенот на уре-
деност на градежното земјиште, се пресметува на 27% 
од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и 
(2) од овој член.  

(4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри 
или пазари, висината на трошоците за уредување на 
градежното земјиште, во зависност од степенот на уре-
деност на градежното земјиште, се пресметува на 50% 
од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и 
(2) од овој член.  

(5) За објектите од група на класи на намени Г – 
производство, дистрибуција и сервиси, висината на 
трошоците за уредување на градежното земјиште немо-
же да биде повисока од 30% од висината на просечната 
нето плата во Република Македонија за последната го-
дина, помножена со коефициентите опишaни во член 4 
став (1) точка 4 од овој правилник. 

 
Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за  степенот  на уре-
дувањето на градежното земјиште со објекти на кому-
налната инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степенот на уреденост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/11). 

 
Член 6 

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

 
Бр. 01-8677/1                                     

7 јули 2011 година                               Министер, 
    Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2250. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 29 јуни 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 2 став 3 од Законот за без-

бедност и здравје при работа („Службен весник на Ре-
публика Македонија“бр. 92/2007). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Асоцијација „МАГНА КАРТА“ од Велес и 
Движење за социјална правда „Ленка“ од Скопје, со Ре-
шение У.бр.160/2010 од 20 април 2011 година, поведе 
постапка за оценување на уставноста на членот од За-
конот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата согласност 
со Уставот.  

4. Судот на седница утврди дека согласно членот 2 
став 1 од Законот, одредбите од овој закон се применува-
ат во сите дејности на јавниот и приватниот сектор, за си-
те лица осигурени од повреда на работното место или 
професионални болести според прописите за пензиското, 
инвалидското и здраственото осигурување и за сите други 
лица кои се вклучени во работните процеси. 

Според ставот 2 одредбите од овој закон не се при-
менуваат во дејностите доколку со посебен пропис е 
регулирана оваа материја, вооружените сили, полици-
јата, во некои посебни активности на силите на зашти-
та и спасување. 

Согласно ставот 3 одредбите на овој закон не се 
применуваат на куќните помошници.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 8 од Уставот 
на Република Македонија, основните слободи и права 
на човекот и граѓанинот признати во меѓународното 
право и утврдени во Уставот, владеењето на правото и 
хуманизмот, социјалната правда и солидарноста се ед-
ни од темелните вредности на уставнииот поредок на 
Република Македонија. 

Според членот 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. 

Согласно член 32 од Уставот, секој има право на 
работа, слободен избор на вработување, заштита при 
работењето и материјална обезбеденост за време на 
привремена невработеност. Секому, под еднакви усло-
ви, му е достапно секое работно место. Според став 3 
на овој член, секој вработен има право на соодветна за-
работувачка. Согласно ставот 5 на истиот член, оства-
рувањето на правата на вработените и нивната полож-
ба се уредуваат со закон и со колективни договори. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 54 од Уставот, слободите и правата на 
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Уставот. Слободите и правата на 
човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за 
време на воена или вонредна состојба според одредби-
те на Уставот. Ограничувањето на слободите и правата 
не може да биде дискриминаторско по основ на пол, 
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјал-
но потекло, имотна или општествена положба. 
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Според член 55 од Уставот, се гаранитира слобода-
та на пазарот и претприемништвото. Републиката обез-
бедува еднаква правна положба на сите субјекти на па-
зарот. Републиката презма мерки против монополската 
положба и монополското однесување на пазарот. 

Законот за безбедност и здравје при работа, 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
92/2007), со членот 1 уредил дека со овој закон се утвр-
дуваат мерките за безбедност и здравје при работа, об-
врските на работодавачот и правата и обврските на 
вработените од областа на безбедноста и здравјето при 
работа, како и превентивните мерки против професио-
налните ризици, отстранувањето на ризичните фактори 
за несреќа, информирање, консултирање, обука на ра-
ботниците и нивните претставници и нивно учество во 
планирањето и преземањето на мерки за безбедност и 
здравје при работа.  

Во Законот се содржани „основни одредби“ (члено-
ви 1-4); одредби за „општи обврски на работодавачот“ 
(членови 5-23); одредби за „други обврски на работода-
вачот“ (членови 24-37) кои се однесуваат на заштита 
од пожар, евакуација и спасување, информирање на ра-
ботниците, претставник на работниците за безбедност 
и здравје при работа, обука на вработените, испитува-
ње на работното место, околината и средствата за рабо-
та и евиденција и извештаи; одредби за „права и обвр-
ски на вработените“ (членови 38-42); одредби за „совет 
за безбедност и здравје при работа“ (членови 43-44); 
одредби за „овластувања“ (членови 45-47); одредби за 
„надзор“ (членови 48-51); прекршочни одредби и пре-
одни и завршни одредби (членови 52-64). 

Овој Закон е во согласност со Директивата на Сове-
тот 89/391/ЕЕЗ донесена на 12 јуни 1989 година за во-
ведувањето мерки за да се потикне подобрувањето на 
безбедноста и здравјето на работниците на работното 
место која е донесена согласно членот 118-а од Догово-
рот за основање на Европската економска заедница. 
Оваа Директива содржи 19 члена распоредени во Дел I 
”Општи одредби”, Дел II ”Обврски на работодавачи-
те”, Дел III ”Обврски на работниците” и Дел IV ”Други 
одредби”. Предметот на оваа Директива е даден во чле-
нот 1 и претставува воведување мерки за да се потикне 
подобрувањето на безбедноста и здравјето на работни-
ците на работа според општите принципи во врска со 
спречувањето на професионалните ризици, заштитата 
на безбедноста и здравјето на луѓето, елиминирање на 
ризикот и факторот несреќа, балансирано учество во 
согласност со националните закони или практики и 
обука на работниците. 

Во членот 3 од Директивата, дадени се дефиниции-
те и нивното значење и под дефиницијата на “работ-
ник” се подразбира секое лице вработено кај работода-
вач вклучувајки ги тренерите и чираците, “но се исклу-
чуваат домашните слуги” без образложение. 

Со Законот за работните односи („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010 и 
124/2010) се уредуваат работните односи меѓу работ-
ниците и работодавачите кои се воспоставуваат со 
склучување на договор за вработување. Работниот од-
нос се уредува со овој и со друг закон, колективен до-
говор и договор за вработување (член 1). 

Согласно член 5 од Законот, „Работниот однос“ е 
дефиниран како договорен однос меѓу работникот и 
работодавачот во кој работникот доброволно се вклу-
чува во организираниот процес на работа кај работода-
вачот, за плата и други примања, лично непрекинато ја 
извршува работата според упатствата и под надзор на 
работодавачот. 

Во Законот, во посебни глави, се уредува договорот 
за вработување, правата и обврските на страните при 
склучување на договор за вработување, обврските на 
работникот и обврските на работодавачот. 

Во Законот се утврдуваат видовите на договори за 
вработување кои можат да се склучат: договор за вра-
ботување на неопределено (член 14), договор за врабо-
тување на определено време (член 46), договор за се-
зонска работа (член 47), договор за вработување со 
скратено работно време (член 48), договор за вработу-
вање со вршење на работа дома (член 50), договор за 
вработување на куќни помошници (член 53), договор 
за вработување на деловни лица - менаџерски договор 
(член 54), договор за вработување како приправник 
(член 56), договор со кој се уредува пробна работа 
(член 60), договор за волонтерски стаж (член 61), дого-
вор за вработување за вршење на работи во странство 
(член 249), договор за испраќање на работници во рам-
ки на давање услуги (член 249-а), посебни договори за 
вршење работи кои се надвор од дејноста на работода-
вачот, а кои имаат за предмет самостојна изработка 
или поправка на определени предмети, самостојно из-
вршување на определена физичка или интелектуална 
работа (член 252). 

Договорот за вработување на куќни помошници 
(член 53) е предвиден како посебен вид договор за вра-
ботување, систематизиран во Главата: Обврски на ра-
ботодавачот. 

Според содржината на овој член, договор за врабо-
тување може да се склучи за вршење работи на куќни 
помошници (став 1). Со договорот за вработување од 
ставот 1 на овој член може да се договори обезбедува-
њето сместување и исхрана на работникот кај работо-
давачот да претставува дел од платата на работникот, 
кој дел во договорот мора да е изразен во пари (став 2). 
Договорот од ставот 1 на овој член се заверува во 
службата надлежна за посредување за вработување 
(став 3). Најмалиот износ на заработувачка кој задол-
жително се пресметува и исплатува во пари се утврду-
ва во договорот за вработување и не може да биде по-
мал од 50% од заработувачката на работникот (став 4). 

Тоа значи дека законодавецот пропишал можност 
за склучување на посебен договор за вршење работи на 
куќни помошници, со оглед дека услугите кои се обез-
бедуваат од страна на куќните помошници се даваат во 
домашни услови, во простории на лицето кое ја дава 
услугата или, во повеќето случаи, во станбениот или 
друг простор на лицата на кои им се дава услугата. Тој 
простор може да биде во истото место или во друго ме-
сто надвор од местото на живеење на лицето кое ја да-
ва услугата, поради што се наметнува потреба од обез-
бедување на услови за сместување и други услови по-
требни за работа и живеење на лицето кое ја дава услу-
гата.  

Платата е едно од правата кои се опфатени со кате-
горијата „соодветна заработувачка“ утврдена со Уста-
вот (член 32 став 3). 

Според член 1 од Конвенцијата за еднакво награду-
вање (С 100), која Република Македонија, како членка 
на Меѓународната организација на трудот, ја има рати-
фикувано и која е дел од внатрешниот правен поредок 
на Република Македонија, терминот „наградување“ оп-
фаќа вообичаена, основна или минимална заработувач-
ка или плата и какви било додатни приходи кои му се 
исплаќаат на работникот директно или индиректно, во 
готово или во натура од страна на работодавачот, како 
резултат на вработување на работникот. 

6. Тргнувајќи од спецификата на работите на куќ-
ните помошници, законската определба со која се иск-
лучуваат куќните помошници од обврските на работо-
давачот и правата и обврските на вработените од обла-
ста на безбедноста и заштитата при работењето, не е во 
согласност со членот 8 ставови 1, 2 и 3, членот 32 став 
1 и член 54 ставови 1 и 3 од Уставот. 
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Со оглед на тоа дека е предвидено согласно членот 
53 од Законот за работните односи да може подеднакво 
секое заинтересирано лице да склучи посебен вид на 
договор за вработување на куќни помошници, а се иск-
лучува можноста за обезбедување на уставното право 
за заштита при работа, оспорената одредба не е во сог-
ласност со членот 9 и членот 32 став 1 од Уставот. 

Уставниот карактер на слободите и правата имаат 
две димензии, прво слободите и правата се остваруваат 
врз основа на Уставот а не врз основа на законот или 
другите акти. Уставното регулирање на слободите и 
правата претставуваат доказ за тоа дека иститe имаат 
цврст правен режим односно дека нивното димензио-
нирање зависи од уставотворецот а не од законодаве-
цот како изведена власт. 

Правната заштита на слободите и правата на човекот 
и граѓанинот имаат поголемо значење за развојот на 
уставната демократија отколку самото наведување на 
слободите и правата во уставниот текст. Потврда за тоа 
претставува Декларацијата за правата на човекот и гра-
ѓанинот која инсистира повеќе на гаранциите отколку на 
самото пропишување на слободите и правата, бидејќи 
битно е дали истите се спроведуваат во практиката. 

Правото на забрана на дискриминацијата е право кое 
ја опфаќа и еднаквоста на граѓаните пред уставот и зако-
ните. Правото на недискриминација е општо право кое 
се однесува на политичките, социјалните и културните 
права во Република Македонија и Кривичниот законик 
на Република Македонија ја санкционира повредата на 
еднаквоста на граѓаните во уживањето на правата.  

Правото на еднаквост пред законот претставува еден 
од облиците на остварување на правото на еднаквост на 
човекот и граѓанинот воопшто. Ова право опфаќа два 
елемента; првиот дека сите граѓани еднакво се третираат 
во законодавниот текст односно законот важи еднакво 
за сите граѓани (erga omnes tangit) и вториот, законот ед-
накво се применува кон сите граѓани од страна на др-
жавните органи. Со други зборови правото на еднаквост 
пред законот значи заштита на граѓанинот од секаков 
вид дискриминација во уживањето на правота, но и во 
остварувањето на законодавните обврски. 

Тргнувајќи од наведеното, членот 2 став 3 од Зако-
нот за безбедност и здравје при работа не е во соглас-
ност со горенаведените одредби од Уставот.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа oдлука. 

7. Оваа oдлука Судот ја донесе со мнозинство на 
гласови во состав од претседателот на Судот Бранко 
Наумовски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова – Ристова, Ве-
ра Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Вла-
димир Стојановски и д-р Зоран Сулејманов.  
    У.бр.160/2010                           Претседател  
29 јуни 2011 година       на Уставниот суд на Република 

    Скопје                                  Македонија,  
                                        Бранко Наумовски, с.р. 

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2251. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување, продол-
жување и одземање на лиценци за вршење на енергет-
ски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), по-
стапувајќи по барањето на Јавното претпријатије за из-
градба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС 
Куманово, за издавање на  лиценца за вршење на енер-
гетска дејност дистрибуција на природен гас и управу-
вање со системот за дистрибуција на природен гас, на 
седницата одржана на 8.7.2011 година,  донесе 

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

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На Јавното претпријатије за изградба на инфра-

структурни објекти КУМАНОВО-ГАС, Куманово и сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност ди-
стрибуција на природен гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност дистрибуција на 
природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вр-
шење на енергетската дејност дистрибуција на приро-
ден гас“ 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. 07-76                         
8 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                   Димитар  Петров, с.р. 
              
 

                 ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Јавно претпријатије за изградба на инфраструктур-

ни објекти КУМАНОВО-ГАС, ул.Фетка Наскова бр.22, 
Куманово, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата:  
Дистрибуција на природен гас  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
8 Јули 2011 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата:  
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
8 Јули 2046 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ПГ - 14.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6080944 
 
8. Единствен даночен број - 4017006157178 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 
природен гас.  

Како енергетска дејност дистрибуција на природен 
гас, во смисла на оваа лиценца се смета транспорт на 
природен гас низ дистрибутивен систем и управување 
со системот за дистрибуција на природен гас на опре-
делено подрачје заради испорака на природен гас на 
купувачите, не вклучувајќи снабдување со природен 
гас.  

10. Подрачје на вршење на дејноста 
Носителот на лиценцата ќе ја врши дејноста ди-

стрибуција на природен гас, во подрачјето на град Ку-
маново Република Македонија, и тоа: 
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- делница од автопатот Куманово-Белград до рас-
крсница на булевар „3-та МУБ“, со булевар „Октом-
вриска ревулуција“ од трета категорија 

- делница од МРС-Феријален дом, до ул.11 Октом-
ври со крак до Градски музеј и делница за снабдување 
за дом за стари лица-Зафир Сајто, во согласност со За-
конот за енергетика, другите прописи и Мрежните пра-
вила за пренос на природен гас, Мрежните правила за 
дистрибуција на природен гас, како и обврските опре-
делени со оваа лиценца. 

 
11. Објекти преку кои ќе се врши дистрибуција 

на природен гас 
Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската 

дејност дистрибуција на природен гас, од местото на 
приклучок на системот за пренос на природен гас мер-
но-регулационата станица (МРС), лоцирана во ГМРС, 
преку дистрибутивниот цевовод изведен од челични 
цевки со дијаметар Ф 159 x 4,5мм во должина од околу 
3.500 м и полиетиленски цевки со дијаметар Ф 90 mm 
во должина од околу 700 м, до мерно-регулационата 
станица (МРС) на местото на приклучокот на потрошу-
вачите на природен гас приклучени на дистрибутивни-
от систем.  

Управувањето со системот за дистрибуција на при-
роден гас, ќе се врши преку: 

- уреди и опрема за прибирање на податоци и ин-
формации потребни за управување со системот за ди-
стрибуција на природен гас и 

- уреди и опрема за управување со системот за ди-
стрибуција на природен гас. 

 
12. Обезбедување на приклучување и користење 

на дистрибутивната мрежа 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

начелата на објективност, недискриминаторност и 
транспарентност да обезбеди приклучување и користење 
на дистрибутивната мрежа за трети лица во согласност 
со закон, друг пропис и општ акт, како и врз основа на 
Мрежните правила за дистрибуција на природен гас.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди: 
- сигурно, безбедно, економично и доверливо функ-

ционирање на дистрибутивниот систем, во согласност 
со важечките прописи со кои се утврдени техничките 
правила, 

- сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и ис-
порака на природен гас преку дистрибутивната мрежа 
на недискриминаторна и транспарентна основа, 

- приклучување на потрошувачите на дистрибутив-
ната мрежа, како и пристап на трети страни за користе-
ње на дистрибутивниот систем, во согласност со Зако-
нот за енергетика и мрежните правила за дистрибуција, 
а врз основа на објективни, транспарентни и недискри-
минаторни начела, 

- развој, обновување и одржување на дистрибутив-
ниот систем, во согласност со важечките прописи со 
кои се утврдени техничките правила и да обезбеди дол-
горочна способност на системот да ги задоволи разум-
ните барања за дистрибуција на природен гас, 

- изготвување план за одржување на мрежата во сог-
ласност со мрежните правила за дистрибуција, негово 
доставување до Регулаторната комисија за енергетика и 
негово објавување на веб страницата на операторот, 

- потребните количини на природен гас за вршење 
на своите функции со транспарентни, недискримина-
торни и пазарни процедури, според правила однапред 
одобрени од Регулаторната комисија за енергетика, 

- мерење на количините природен гас што се испо-
рачуваат на потрошувачите и доставување на подато-
ците од мерењата до снабдувачите, 

- пристап на корисниците до мерните уреди што се 
во сопственост на операторот на дистрибутивниот си-
стем, во согласност со Законот за енергетика и мреж-
ните правила за дистрибуција, 

- изготвување на извештаи за финансискиот и фи-
зичкиот обем на планираните и реализирани услуги и 
нивно доставување до Регулаторната комисија за енер-
гетика, на начин, услови и во рокови определени со 
оваа лиценца,  

- водење на диспечерска книга, записи за доверли-
вост на системите за комуникација, податоци од систе-
мот за надзор и управување, мерни податоци и таквите 
книги, записи и податоци да ги чува најмалку десет го-
дини, и  

- доверливост на комерцијалните и деловни подато-
ци за корисниците на дистрибутивниот систем. 

 
14. Планирање, одржување, развој и обнова на 

дистрибутивната мрежа  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на ди-

стрибутивната мрежа и управувањето со системот за ди-
стрибуција на природен гас, носителот на лиценцата е 
должен да ја одржува, развива, проширува и надградува.  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе план за развој и проширување на дистрибутив-
ната мрежа и план за развој и обнова на системот за 
управување со дистрибуцијата на природен гас за пе-
риод од пет години, како и годишна програма за реали-
зација на планот.  

Планот за развој и проширување на дистрибутивна-
та мрежа како и планот за развој и обнова на системот 
за управување со  дистрибуцијата на природен гас осо-
бено треба да содржи: 

- опис на постојната состојба на дистрибутивната 
мрежа; 

- предвидувања за потреби од капацитет и функци-
оналност на мрежата; 

- локации каде се планира да се развива или надгра-
ди мрежата за дистрибуција на природен гас; 

- опис на постојната состојба на системот за упра-
вување со  дистрибуцијата на природен гас;  

- локации каде се планира да се надгради системот 
за управување со  дистрибуцијата на природен гас  и  

- финансиски извори за реализација на планот.  
Носителот на лиценца согласно Законот за енерге-

тика е должен до Регулаторната комисија за енергетика  
до 31 октомври секоја година, да достави на одобрува-
ње план за развој на дистрибутивниот систем во кој ќе 
бидат содржани сите неопходни информации за про-
ширување и надградба на системот и истиот да биде 
објавен на веб страната на носителот на лиценца.  

Носителот на лиценца согласно Законот за енерге-
тика е должен до Регулаторната комисија за енергетика  
до 31 октомври секоја година, да достави едногодишни 
и петгодишни прогнози за потребите од природен гас 
за системот со кој управува. 

Носителот на лиценца согласно Законот за енерге-
тика е должен до Регулаторната комисија за енергетика 
да достави за одобрување програма за усогласување со 
која ќе предвидат мерки за спречување на дискримина-
торно однесување и ќе се обезбедат соодветни обврски 
на вработените. 

 
15. Обезбедување на оперативна функционалност 

на дистрибутивната мрежа и системот за управување 
со системот за дистрибуција на природен гас 

Заради обезбедување оперативна функционалност 
на дистрибутивната мрежа и на системот за управува-
ње на дистрибуцијата на природен гас, носителот на 
лиценцата е должен да: 
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- обезбеди целосна опременост на дистрибутивната 
мрежа со заштитни, контролни и примарни уреди за 
вклучување/исклучување со кои ќе се обезбеди брза и 
ефикасна заштита на мрежата во случај на дефекти и 
хаварии; 

- во случај на дефекти и хаварии обезбеди брзо вра-
ќање на притисокот на природниот гас и воспостави 
правилно функционирање на дистрибутивната мрежа.  

 
16. Надзор, контрола, прибирање и обработка на 

податоци 
Носителот на лиценцата е должен да инсталира, 

одржува и развива уреди и опрема: 
- за следење и контрола на функционирањето на си-

стемот за дистрибуција на природен гас; 
- за прибирање на податоци и информации потреб-

ни за управување со системот за дистрибуција на при-
роден гас; 

- за управување со системот за дистрибуција на 
природен гас; 

- за телекомуникација; 
- со кои се обезбедува софтверска обработка на по-

датоците и 
- со кои се обезбедува оперативна комуникација во 

вршењето на дејноста и комуникација со корисниците 
на дистрибутивната мрежа.  

 
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;  

- 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. 

 
18.Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди и да 

гарантира доверливост на деловните податоци и ин-
формации кои при вршењето на дејноста дистрибуција 
на природен гас и управување со системот за дистрибу-
ција на природен гас ги добива од корисниците на мре-
жата за дистрибуција на природен гас. 

 
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 доставува Годишен извештај за делокру-
гот на своето работење, како и извештај за финанси-
ското и деловното работење во претходната година (из-
вештајна година).   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на  дистрибуција на природен гас  и начи-

нот на управувањето со системот за дистрибуција на 
природен гас во текот на извештајна година (вкупна 
количина на дистрибуиран природен гас, број на опс-
лужени корисници);  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  

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

- податоци за секоја трансакција која се вршела по-
меѓу неговите подружници и други претпријатија; 

- спроведување на обврската за поседување на разд-
воени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање и не-
дискриминација 

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 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 дејно-
ста; 

- 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 дејноста; 

- обезбедување на енергетска ефикасност; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на планот за развој и проширување на дистрибу-
тивната мрежа, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година;  

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

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

9. бизнис план за тековната година; 
10. реализација на обврската за информирање на 

потрошувачите и превземени мерки за подобрување на 
квалитетот на услугата. 

 
20. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува месечни, квартал-
ни и годишни извештаи за бројот и времетраењето на 
планираните и непланираните прекини по ниво на ра-
ботниот притисок, како и за причините за нивното на-
станување. 

Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста. 

 
21. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 
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22. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца 

може да се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и  Правилникот за условите, начинот 
и постапката за издавање, менување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
23. 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 и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

___________ 
2252. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011) и 
член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и 
постапката за издавање, менување, продолжување и од-
земање на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по 
барањето на Јавното претпријатије за изградба на ин-
фраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС Куманово, за 
издавање на  лиценца за вршење на енергетска дејност 
снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас, на седницата одржана на 8.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИ-
РОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА  

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На Јавното претпријатије за изградба на инфра-

структурни објекти КУМАНОВО-ГАС, Куманово и сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност снаб-
дување со природен гас на тарифни потрошувачи прик-
лучени на системот за дистрибуција на природен гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
природен гас на тарифни потошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција на природен гас се утврдени 
во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската деј-
ност снабдување со природен гас на тарифни потрошу-
вачи приклучени на системот за дистрибуција на при-
роден гас “ 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. 07-78                         
8 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                   Димитар  Петров, с.р. 
 
              

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ 
ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ  

ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Јавно претпријатије за изградба на инфраструктур-

ни објекти КУМАНОВО-ГАС, ул.Фетка Наскова бр.22, 
Куманово, Република Македонија. 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Снабдување со природен гас на тарифни потрошу-
вачи приклучени на системот за дистрибуција на при-
роден гас. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
8 Јули 2011 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
8 Јули 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ-15.05.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6080944 
  
8. Единствен даночен број -4017006157178 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас. 

Како снабдување со природен гас на тарифни по-
трошувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета наба-
вка и продажба на природен гас на тарифните потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас на подрачјето на општина Куманово, сог-
ласно пропишани тарифи и цени и други правила и 
прописи за снабдување на тарифни потрошувачи прик-
лучени на системот за дистрибуција на природен гас. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Јавното претпријатије за изградба на инфрастру-

ктурни објекти КУМАНОВО-ГАС, ул.11-ти Октомври 
бб, Куманово, Република Македонија ќе ја врши енер-
гетската дејност снабдување со природен гас на тариф-
ни потрошувачи приклучени на системот за дистрибу-
ција на природен гас согласно со Законот за енергети-
ка, со обезбедување на сигурно и континуирано снаб-
дување на тарифните потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас, преку дистри-
бутивниот систем во подрачје на град Куманово со кој 
управува Јавното претпријатије за изградба на инфра-
структурни објекти КУМАНОВО-ГАС, Куманово. На-
чинот на снабдување е со склучување на регулирани 
договори со снабдувачи/трговци на природен гас, регу-
лирани договори со вршителот на енергетските дејно-
сти пренос и управување со системот за пренос на при-
роден гас и склучување на договори за снабдување на 
тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција во согласност со условите определени во 
лиценцата за снабдување со природен гас на тарифните 
потрошувачи. 

  
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со природен гас 

на тарифни потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши на територија на град Куманово. 

 
12. Право на пристап до објектот на корисникот  
Носителот на лиценцата има право на:  



Стр. 50 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јули 2011 
 

- пристап на секој имот или објект до броилото 
заради контрола, вградување, надзор, промена и замена 
на броилото и 

- пристап на секој имот или објект до броилото 
заради исклучување на испораката на природен гас, во 
случај кога потрошувачот не ги исполнил обврските 
согласно договорот за снабдување или роковите и ус-
ловите за давање на услуга. 

 
13. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречено и континуирано снабдување 

со природен гас на тарифните потрошувачи приклуче-
ни на системот за дистрибуција на природен гас во сог-
ласност со склучените договори; 

- ги достави до Регулаторната комисија за енергети-
ка регулираните договори со трговците на природен 
гас и регулираните договори со вршителот на дејност  
пренос на природен гас, 

- обезбеди природен гас со квалитет согласно склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тет; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста, заштита 
на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита 
на животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа; 

- ги почитува Мрежните правила за дистрибуција 
на природен гас и техничките правила и стандарди за 
работа на системот за дистрибуција на природен гас; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон. 

 
14. 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. 

 
15. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

та комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теков-
ната година да доставува Годишен извештај за финанси-
ското и деловното работење во врска со вршењето на 
дејноста во претходната година (извештајна година).   

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

извештајна година. 
2. Финансиски извештаи:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  

- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-
ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  

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

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

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

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

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

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

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

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

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

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за снабдување со природен гас, склу-
чени со тарифните потрошувачи приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас. 

- месечни извештаи за набавени и продадени коли-
чини на природен гас, согласно Табелата 1, која е со-
ставен 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. 
 
17. Обврска за овозможување на непосреден 

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

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување и одземање нa 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
19. 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 и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  



11 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 93 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 јули 2011 
 

2253. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 194 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/2011) и член 13 од Правилникот за начин и по-
стапка за утврдување и одобрување на користење на 
повластенa тарифa за купопродажба на електрична 
енергија произведена од фотоволтаични системи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
112/2008 и 44/2010), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и дистрибуција на еле-
ктрична енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за 
одобрување на користење на повластенa тарифa за ку-
попродажба на електрична енергија произведена од фо-
товолтаичен систем, на седницата одржана на ден 
8.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАС-
ТЕНA ТАРИФA ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТ-
РИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ФОТО-

ВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија МЕГА СОЛАР ДООЕЛ Скопје, 
како носител на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија, издадена од 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија со Одлука УП1 бр. 07-3 од 14.9.2010 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/2010) и Одлука УП1 бр. 07-29 од 20.6.2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
82/2011), и како повластен производител на електрична 
енергија со единствен регистарски број ПП-СЕ-16-
6525431-ОЕМКСЦ270520110008-/11 издаден од Аген-
цијата за енергетика на Република Македонија, му се 
одобрува користење на повластенa тарифa за купопро-
дажба на електрична енергија произведена во фотовол-
таичен систем. 

2. Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на друштвото: ул. „Христо Смирненски“ 

бр. 54-1, Скопје; 
- Локација на фотоволтаичниот систем: фотоволта-

ичен систем изграден на КП 710, 711 и 712 во КО Гер-
мијан, Oпштина Новаци; 

- Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем: 
996,7 kW; 

- Очекувано годишно производство: 1.310.000 kWh. 
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, соглас-

но Одлуката за утврдување на повластена тарифа за ку-
попродажба на електрична енергија произведена и ис-
порачана од фотоволтаични системи бр. 02-1453/1 од 
4.9.2008 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.112/2008), му се одобрува користење на 
повластена тарифа од 41 €cents/kWh. 

4. За повластената тарифа утврдена во точка 3 од 
оваа Одлука изразена во евро центи за испорачан кило-
ват час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе 
се врши по средниот курс на Народна Банка на Републи-
ка Македонија на денот на изготвувањето на фактурата. 
Во повластената тарифа  утврдена во точка 3 од оваа Од-
лука не е содржан данокот на додадена вредност.  

5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно 
за период од 20 години да ја користи повластената та-
рифа, утврдена во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи 
од денот на влегување во сила на оваа Одлука. 

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

7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

               
    УП1 бр. 08-32                         
8 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
__________ 

2254. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 194 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/2011) и член 13 од Правилникот за начин и по-
стапка за утврдување и одобрување на користење на 
повластенa тарифa за купопродажба на електрична енер-
гија произведена од фотоволтаични системи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 112/2008 и 
44/2010), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
енергетика, производство, трговија и услуги ФОТОН 
увоз-извоз ДООЕЛ Босилово, за одобрување на кори-
стење на повластенa тарифa за купопродажба на еле-
ктрична енергија произведена од фотоволтаичен си-
стем, на седницата одржана на ден 8.7.2011 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛА-
СТЕНA ТАРИФA ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ФОТО-

ВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ 
 
1. На Друштвото за енергетика, производство, трго-

вија и услуги ФОТОН увоз-извоз ДООЕЛ Босилово, 
како носител на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност производство на електрична енергија, издадена од 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија со Одлука УП1 бр. 07-15 од 19.7.2010 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
98/2010) и Одлука УП1 бр. 07-25 од 3.6.2011 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
75/2011) и како повластен производител на електрична 
енергија со единствен регистарски број ПП-СЕ-15-
6568998-ОЕМКСЦ290420110007-/11 издаден од Аген-
цијата за енергетика на Република Македонија, му се 
одобрува користење на повластенa тарифa за купопро-
дажба на електрична енергија произведена во фотовол-
таичен систем. 

2. Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на друштвото: ул. „Населено место без 

уличен систем“ бр. 241, Босилово; 
- Локација на фотоволтаичниот систем: фотоволта-

ичен систем изграден на монтажна челична конструк-
ција поставена на КП 3512 и КП 3514 во КО Босилово, 
Општина Босилово; 

- Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем: 
11,5 kW; 

- Очекувано годишно производство: 18.300 kWh. 
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, соглас-

но Одлуката за утврдување на повластена тарифа за ку-
попродажба на електрична енергија произведена и ис-
порачана од фотоволтаични системи бр. 02-1453/1 од 
4.9.2008 година („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.112/2008), му се одобрува користење на 
повластена тарифа од 46 €cents/kWh. 
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4. За повластената тарифа утврдена во точка 3 од 
оваа Одлука изразена во евро центи за испорачан кило-
ват час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе 
се врши по средниот курс на Народна Банка на Репуб-
лика Македонија на денот на изготвувањето на факту-
рата. Во повластената тарифа утврдена во точка 3 од 
оваа Одлука не е содржан данокот на додадена вред-
ност.  

5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно 
за период од 20 години да ја користи повластената та-
рифа, утврдена во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи 
од денот на влегување во сила на оваа Одлука.  

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

7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
    УП1 бр. 08-34                         
8 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                   Димитар  Петров, с.р. 
___________ 

2255. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по 
барањето на Друштво за производство и продажба на 
гориво БИОДИ-КОМ ДОО - Василево, за издавање на  
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на биогорива, на седницата одржана на 8.7.2011 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ 

 
1. На Друштвото за производство и продажба на го-

риво БИОДИ-КОМ ДОО - Василево, му се издава ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на биогорива – производство на биодизел.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на би-
огорива – производство на биодизел, се утврдени во 
Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност 
производство на биогорива – производство на биоди-
зел“ 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. 11-22                         
8 јули 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 БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО  

НА БИОДИЗЕЛ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство и продажба на гориво 

БИОДИ-КОМ ДОО - Василево, со седиште на ул.Насе-
лено место без уличен систем бр.ББ Василево, Репуб-
лика Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на биогорива – производство на био-

дизел.  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
8 јули 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
8 јули 2046 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
БГ - 02.01.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6582273 
  
8. Единствен даночен број – 4039010500344 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста производство на биогорива. 
Како производство на биогорива, во смисла на оваа 

лиценца се смета добивање на биодизел од чисти неко-
ристени и користени растителни масла.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. Енергетската дејност ќе се врши во погонот за 
производство на биогориво што се наоѓа на адреса 
“Населено место без уличен систем” ББ – Василево и е 
опремена со постројка и работи според технологијата 
што ги задоволува Европските стандарди за производс-
тво на биогориво.Постројката е проектирана да произ-
ведува еден тон биодизел за непрекината работа од 
осум часа. Произведеното биогориво се сместува во ре-
зервоари што се наоѓат во рамките на седиштето на 
БИОДИ-КОМ ДОО. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди об-
јектите и постројките во кои се врши производство на 
биогорива да ги исполнуваат пропишаните техничко-
технолошките услови за безбедно вршење на дејноста и 
обезбедување на производи со пропишан квалитет.   

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет на процесните построј-
ки за производство на биодизел, најдоцна во рок од 30 
дена по настанатата промена.     
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11. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди произведените биогорива - биодизелот 

да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот; 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста произ-
водство на биодизел, заштита на конкуренцијата, зашти-
та на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

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

 
12. Обврска за  поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  
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. 

 
13. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
2.1. Преработено масло и произведено гориво во те-

кот на извештајната година, презентирани согласно Та-
белата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2.2. Годишна сметка и финансиски извештај соста-
вен од:  

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

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  
2.3. Превземени мерки во текот на извештајна 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 дејно-
ста; 

- 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 дејноста; 

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

3. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

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

5. 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.  

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

7. бизнис план за тековната година. 
 
14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за преработено масло и произведено гориво, пре-
зентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
15. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
16. 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. 

 
17. 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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2256. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по 
барањето на Друштво за трговија, транспорт и угости-
телство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ - Кавадарци, за 
издавање на  лиценца за вршење на енергетска дејност 
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, на седницата одржана на 
8.7.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ- ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95 

 
1. На Друштвото за трговија, транспорт и угости-

телство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ - Кавадарци, му 
се издава лиценца за вршење на енергетска дејност Тр-
говија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт–Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт – Еуро-
дизел БС и Еуросупер БС 95“ 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. 11-26                         
8 јули 2011 година                              Претседател, 

   Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
              
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – 

ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија, транспорт и угостителство 

ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ - Кавадарци, со седи-
ште на ул.„7 ми Септември“ бр.62 Кавадарци, Републи-
ка Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт – Еуродизел БС и Еуросу-
пер БС 95.  

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
8 јули 2011година 

4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
8 јули 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 30.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 5562295 
  
8. Единствен даночен број – 4011001117382 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт – Еуродизел 
БС и Еуросупер БС 95. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на сурова Еу-
родизел БС и Еуросупер БС 95, заради натамошна про-
дажба на трговци, преработувачи или потрошувачи во 
земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
1 резервоар со волумен од 100м3  за Еуродизел БС и 2 
резервоара по 50м3 поврзани меѓусeбно за Еуросупер 
БС95, кои се наоѓаат во К.П.3277 – К.О. Сирково – Ро-
соман, во сопственост на ДТТУ ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ 
ДООЕЛ – Кавадарци. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, во секое време да 
ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките 
услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат Еуродизел БС и Еуросу-
пер БС 95, со капацитет определен со прописите со кои 
се уредува трговијата со сурова нафта, нафтени дерива-
ти, биогорива и горива за транспорт.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт – Еу-
родизел БС и Еуросупер БС 95, најдоцна во рок од 30 
дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт – Еуродизел БС 
и Еуросупер БС 95, носителот на лиценцата може да ја 
врши на територијата на Република Македонија и во 
странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 
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- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт- Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, зашти-
та на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, за-
штита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

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

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт- Еуродизел 
БС и Еуросупер БС 95, во текот на извештајна година, 
презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел 
на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, 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 зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- 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 дејноста; 

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

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

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

6. 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.  

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

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

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт – Еуродизел 
БС и Еуросупер БС 95, презентирани согласно Табела-
та 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-
ден увид од страна на Регулаторната комисија во врше-
њето на дејноста за која е издадена лиценцата,  увид во 
целокупната документација на носителот на лиценцата, 
објектите, деловните простории, простори, инсталации-
те, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одземање 
нa лиценци за вршење 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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2257. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по 
барањето на Друштво за трговија и услуги НАС МБД 
ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, за издавање на  лиценца за 
вршење на енергетска дејност Трговија со сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, на седницата одржана на 8.7.2011 година, донесе  

                                                                                              
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И 
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА СО ТЕЧЕН  

НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги НАС МБД 

ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, му се издава лиценца за 
вршење на енергетска дејност Трговија со сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ).  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспортм – трго-
вија со течен нафтен гас (ТНГ)“ 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. 11-30                         
8 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
              
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – 
ТРГОВИЈА СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги НАС МБД ДООЕЛ 

увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул.„Јосиф Даска-
лов“ бр.6 Општина Ѓорче Петров, Скопје, Република 
Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт -трговија со течен нафтен 
гас (ТНГ).   

3. Датум на издавање на лиценцата:  
8 јули 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
8 јули 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 29.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 5923018 
  
8. Единствен даночен број – 4030004526415 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт - трговија со 
течен нафтен гас (ТНГ). 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на трговија 
со течен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продаж-
ба на трговци или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
3 резервоара со волумен од по 100 м3  во сопственост 
на ДПТУ Стакларница Стаклена волна ДОО Скопје за-
купен од страна на ДТУ НАС МБД ДООЕЛ Скопје. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со течен нафтен гас (ТНГ), кои во секое време треба да 
ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките 
услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира течен нафтен гас (ТНГ), со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата со течен нафтен гас (ТНГ).  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на течен 
нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија со течен нафтен гас (ТНГ), носи-

телот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со течен 

нафтен гас (ТНГ).  
- обезбеди течен нафтен гас (ТНГ) со кој врши трго-

вија да ги исполнува пропишаните норми за квалите-
тот; 
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- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со течен нафтен гас (ТНГ), заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

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

 
13. Обврска за  поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работење-
то, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на течен нафтен гас (ТНГ), 

во текот на извештајна година, презентирани согласно 
Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, 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 дејно-
ста; 

- 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 дејноста; 

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

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

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

6. 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.  

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

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

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на течен нафтен гас 
(ТНГ), презентирани согласно Табелата 1, која е соста-
вен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски 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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2258. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по 
барањето на Друштво за производство, трговија и услу-
ги МОБИ ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ - Охрид, за из-
давање на  лиценца за вршење на енергетска дејност 
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, на седницата одржана на 
8.7.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И  
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ–ЕКСТРА ЛЕСНО МАС-
ЛО (ЕЛ-1), ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МОБИ ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ - Охрид, му се из-
дава лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт – Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел 
БС и Еуросупер БС 95.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95 “ 
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. 11-31                         
8 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВА-
ТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – 
ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1), ЕУРОДИЗЕЛ БС  

И ЕУРОСУПЕР БС 95 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги МОБИ 

ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ - Охрид, со седиште на 
ул.„Стив Наумов“ бр.1/2-7 Охрид, Република Македо-
нија.  
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2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт - Екстра лесно масло (ЕЛ-
1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.   

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
8 јули 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
8 јули 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД - 31.3.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 6096336 
  
8. Единствен даночен број – 4020006144182 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
 Со оваа лиценца се определуваат условите за 

вршење на дејноста Трговија со сурова нафта, на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросу-
пер БС 95. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, 
заради натамошна продажба на трговци, преработува-
чи или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе 

се врши енергетската дејност со карактеристики 
на објектите, постројките, опремата и инастала-
циите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
3 сопствени резервоари со волумен од по 100 м3  и тоа 
1 резервоар за Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-
1), 1 резервоар за Еуродизел БС и 1 резервоар за Еуро-
супер БС95 кои се наоѓат во Ул.Караорман бр.45, с. Ле-
шани - Дебарца. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросу-
пер БС 95, во секое време да ги исполнуваат пропиша-
ните минимално-техничките услови за вршење на деј-
носта.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтени деривати, биого-
рива и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со Екстра лес-
но масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт, нај-
доцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - Екстра лесно 
масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, носи-
телот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

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

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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



11 јули 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 93 - Стр. 63 

обезбедат информации за средствата, обврските, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работење-
то, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт – Екстра лес-
но масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС95, во 
текот на извештајна година, презентирани согласно Та-
белата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, 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 зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- 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 дејноста; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

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

6. 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.  

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

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

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт - Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС95, 
презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел 
на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски 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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2259. 
Врз основа на член 22, алинеја 4 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011), Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 11.7.2011 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРИМЕНА НА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА 
ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ 
НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. На МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ Скопје, 

му се одобрува да ја применува цената за услугата 
снабдување со природен гас на тарифните потрошува-
чи приклучени на системот за пренос на природен гас, 
определена со Одлуката за одобрување на цена за вр-
шење на дејноста снабдување со природен гас на та-
рифните потрошувачи приклучени на системот за пре-
нос на природен гас за периодот од 1.4.2011 до 
31.12.2011 година и за 2012 година од регулираниот 
период, УП1 Бр.08-18 од 30.3.2011 година („Службен 
весник на РМ“ бр. 41/2011), за регулираниот период од 
11.07.-31.12.2011 година, во износ од  0,1392 ден/nm3. 

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

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

 
    УП1 бр. 11-44                         
11 јули 2011 година                             Претседател, 

   Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
___________ 

2260. 
Врз основа на член 22, алинеја 16 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011), и 
член 44 од Правилникот за условите, начинот, и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/2009), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИТЕ ПО-
ТРОШУВАЧИ НЕПОСРЕДНО ПРИКЛУЧЕНИ НА 
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС НА 

МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ 
 
1. На МАКПЕТРОЛ АД Скопје, му престанува ли-

ценцата за вршење на енергетската дејност снабдување 
со природен гас на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас, 
издадена од страна на Регулаторната комисиај за енер-
гетика на Република Македонија, со Одлука бр.02-
1534/1 од 30.11.2005 година („Службен весник на РМ“ 
бр. 105/2005). 

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

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

 
    УП1 бр. 11-45                         
11 јули 2011 година                               Претседател, 

   Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА 
ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Заради заштита на здравјето на луѓето, здравствена заштита на животните и заштита на животната средина 
при увоз на храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло во Република Македонија, 
пратките од Прилог 1 кој е составен дел на ова решение, подлежат на зголемено ниво на официјални контроли 
во однос на проверката на идентитетот и физичкиот преглед, на определените места на влез во Република Ма-
кедонија.  

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр. 02-1984/3 
30 јуни 2011 година                                                                                                                            Директор, 

   Скопје                                                                                                                                 Дејан Рунтевски, с.р. 

 
2261. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
12. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на сед-
ницата одржана на 5.7.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 
2011/17/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 11 ЈАНУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
НА ОДЛУКАТА 2010/656/ЗНБП ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ 

МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА СЛОНОВАТА КОСКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката на Советот 

2011/17/ЗНБП од 11 јануари 2011 година за изменување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за 
продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска. 

С О Д Р Ж И Н А  



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА–ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
Стр. 2 - Бр. 93 КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 11 јули 2011 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје, 
- ембарго на дијаманти, 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, 

Министерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за 
финансии и Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за над-
лежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на ре-
стриктивната мерка. 

 
Член 5 

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката на 
Советот 2011/17/ЗНБП од 11 јануари 2011 година за изменување на Одлуката 
2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата 
Коска и Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот од 29 октомври 2010 година за продолжува-
ње на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска. 

 
Член 6 

Одлуката на Советот 2011/17/ЗНБП од 11 јануари 2011 година за изменување на Одлу-
ката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоно-
вата Коска и Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот од 29 октомври 2010 година за продол-
жување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, во оригинал на анг-
лиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин со-
ставен дел.   

 
Член 7 

Оваа одлука се воведува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен вес-

ник на Република Македонија”. 
 
 
 Бр. 51-3341/1                                                                                Заменик на претседателот 

5 јули 2011 година                                                                              на Владата на Република   
    Скопје                                                                                                    Македонија, 
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13. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник 
на Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.7.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА 
2011/100/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 14 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 

НА ЗАЕДНИЧКИОТ СТАВ 2003/495/ЗНБП ЗА ИРАК 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката 2011/100/ЗНБП на Сове-

тот од 14 февруари 2011 година за изменување на Заедничкиот став 2003/495/ЗНБП за Ирак. 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- ембарго на ирачки предмети од археолошко, историско, културно и религиозно значење, 
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Мини-

стерството за надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за финансии и 
Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам за надлежни органи за спро-
ведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктив-
ната мерка. 

 
Член 5 

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 
2011/100/ЗНБП на Советот од 14 февруари 2011 година за изменување на Заедничкиот став 
2003/495/ЗНБП за Ирак и Заедничката позиција 2003/495/ЗНБП на Советот од 7 јули 2003 година 
за Ирак и за укинување на Заедничките позиции 96/741/ЗНБП и 2002/59/ЗНБП. 

 
Член 6 

Одлуката 2011/100/ЗНБП на Советот од 14 февруари 2011 година за изменување на Заеднички-
от став 2003/495/ЗНБП за Ирак и Заедничката позиција 2003/495/ЗНБП на Советот од 7 јули 2003 
година за Ирак и за укинување на Заедничките позиции 96/741/ЗНБП и 2002/59/ЗНБП, во оригинал 
на англиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин соста-
вен дел.   

 
Член 7 

Оваа одлука ќе се применува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 
 
Бр. 51-3342/1                                                                                              Заменик на претседателот 

5 јули 2011 година                                                                                           на Владата на Република   
    Скопје                                                                                                                Македонија, 
                                                                                                                    д-р Васко Наумовски, с.р. 
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14. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник 
на Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА  
СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/175/ЗНБП  НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2011 ГОДИНА  
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/137/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ  

МЕРКИ СО ОГЛЕД НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката за спроведување 

2011/175/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/137/ЗНБП за 
рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија.  

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
  

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Мини-

стерството за надворешни работи, Министерството за финансии и Министерството за економија за 
надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктив-
ната мерка. 

 
Член 5 

 Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведу-
вање 2011/175/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за спроведување на Одлуката 
2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија. 

  
Член 6 

Одлуката за спроведување 2011/175/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за спроведување 
на Одлуката 2011/137/ЗНБП за рестриктивни мерки со оглед на состојбата во Либија, во оригинал 
на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен 
дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка кон Либија се воведува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 
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15. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник 
на Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.7.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА  
СОВЕТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/79/ЗНБП ОД 4 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА  
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/72/ЗНБП НА СОВЕТОТ ВО ВРСКА СО  

РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И  
СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО ТУНИС 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката на Советот за спроведува-
ње 2011/79/ЗНБП од 4 февруари 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/72/ЗНБП на Сове-
тот во врска со рестриктивните мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на си-
туацијата во Тунис. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари и фи-

нансирање на тероризам и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спрове-
дување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктив-
ната мерка. 

 
Член 5 

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката на Советот за 
спроведување 2011/79/ЗНБП од 4 февруари 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/72/ЗНБП 
на Советот во врска со рестриктивните мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед 
на ситуацијата во Тунис и Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот од 31 јануари 2011 година за рестри-
ктивните мерки наменети против одредени лица и субјекти во однос на ситуацијата во Тунис.  

 
Член 6 

Одлуката на Советот за спроведување 2011/79/ЗНБП од 4 февруари 2011 година за спроведува-
ње на Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот во врска со рестриктивните мерки насочени против 
одредени лица и субјекти во поглед на ситуацијата во Тунис и Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот 
од 31 јануари 2011 година за рестриктивните мерки наменети против одредени лица и субјекти во 
однос на ситуацијата во Тунис, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик се даде-
ни во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка кон Тунис се воведува на неодредено време и по убедување на Советот 
може да се изменува или дополнува. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 
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16. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник 
на Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 5.7.2011 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 
2011/169/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 21 МАРТ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  

ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ  
РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2011/169/ЗНБП на Со-
ветот од 21 март 2011 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки 
против Република Гвинеја. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
- ембарго на оружје; 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерс-

твото за надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за спречување перење на па-
ри и финансирање на тероризам за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктив-
ната мерка. 

 
Член 5 

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 
2011/169/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за 
рестриктивни мерки против Република Гвинеја и Одлуката 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 
октомври 2010 година за рестриктивните мерки против Република Гвинеја. 

 
Член 6 

Одлуката 2011/169/ЗНБП на Советот од 21 март 2011 година за изменување на Одлуката 
2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја и Одлуката 2010/638/ЗНБП на 
Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивните мерки против Република Гвинеја, во ори-
гинал на англиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин 
составен дел.   

 
Член 7 

Оваа одлука се воведува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 
 
Бр. 51-3414/1                                                                                               Заменик на претседателот 

5 јули 2011 година                                                                                            на Владата на Република   
    Скопје                                                                                                                  Македонија, 
                                                                                                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
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