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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СПОРТОТ

Pas paragrafit 6 shtohen dy paragrafë të rinj 7 dhe 8, si
vijojnë:
"(7) Personi që e përfaqëson federatën, mund të
zgjidhet më së shumti dy herë në mënyrë të njëpasnjëshme
dhe i njëjti sërish mund të zgjidhet pas skadimit të
periudhës kohore prej të paktën një mandati të plotë.
(8) Nëse në momentin e pushimit të mandatit të
personit i cili e përfaqëson federatën, llogaria e federatës
është e bllokuar të paktën 30 ditë, personi mandati i të cilit
pushon nuk mund të zgjidhet sërish.".
Në paragrafin 7 i cili bëhet paragraf 9, fjalët: "paragrafi
6“ zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 5", ndërsa fjalët:
"paragrafi 7" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 6".

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016 година.

Neni 2
Mandati i personit që e përfaqëson federatën në
momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, i llogaritet si
mandat i parë në të cilin është zgjedhur në detyrë.

1708.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Бр. 08-1888/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА СПОРТОТ
Член 1
Во Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11,
51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15,
153/15 и 6/16), во членот 14 став 6 зборовите: „ставот 6“
се заменуваат со зборовите: „ставот 5“.
По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои
гласат:
„(7) Лице што ја претставува федерацијата, може да
биде избрано најмногу два мандати последователно и
истото може повторно да биде избрано по истекот на
временскиот период од најмалку еден полн мандат.
(8) Доколку во моментот на престанување на мандат
на лице што ја претставува федерацијата, сметката на федерацијата е блокирана најмалку 30 дена, лицето чиј мандат престанува не може да биде повторно избрано.“.
Во ставот 7 кој станува став 9 зборовите: „ставот 6“
се заменуваат со зборовите: „ставот 5“, а зборовите:
„ставот 7“ се заменуваат со зборовите: „ставот 6“.
Член 2
Мандатот на лицето што ја претставува федерацијата во моментот на влегувањето во сила на овој закон,
му се засметува како прв мандат на кој е избранo на
должноста.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SPORT
Neni 1
Në Ligjin për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër (29/2002, 66/2004, 81/2008, 18/11,
51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14,
72/15, 153/15 dhe 6/16), në nenin 14 në paragrafin 6 fjalët:
"paragrafi 6" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 5".

Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1709.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за договорен залог,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016 година.
Бр. 08-1889/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ
Член 1
Во Законот за договорен залог („Службен весник на
Република Македонија“ број 5/2003, 2/2005, 87/2007,
51/11, 74/12, 115/14, 98/15 и 215/15), во членот 7 став 2
се менува и гласи:
„Ако предметот на залог дава плодови или производи, предмет на залог се и плодовите или производите како и заменските ствари на предметот на залог, освен ако со договорот за залог поинаку не е предвидено.“.
Член 2
Во членот 23 став 1 во алинејата 3 пред зборот
„опис“ се додаваат зборовите: „општ или посебен“.
Член 3
Во членот 27 став 3 се менува и гласи:
„Ако предметот на залог дава плодови или производи, заложното право се протега и на плодовите, производите и заменските ствари на предметот на залог

Стр. 4 - Бр. 61

31 март 2016

кои ќе се затекнат во времето на реализација на залогот, освен ако со договорот за залог поинаку не е предвидено.”.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PENGUN KONTRAKTUES
Neni 1
Në Ligjin për pengun kontraktues (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 5/2003, 2/2005,
87/2007, 51/11, 74/12, 115/14, 98/15 dhe 215/15) në nenin
7 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:
“Nëse lënda e pengut jep fryte apo prodhime, lëndë e
pengut janë edhe frytat apo prodhimet si dhe sendet
zëvendësuese të lëndës së pengut, përveç nëse me
marrëveshjen për peng nuk është paraparë ndryshe.”.
Neni 2
Në nenin 23 paragrafi 1 në alinenë 3 para fjalës
“përshkrim” shtohen fjalët: “i përgjithshëm apo i veçantë”.
Neni 3
Në nenin 27 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:
“Nëse lënda e pengut jep fryte apo prodhime, e drejta e
pengut përfshihet edhe për frytet, prodhimet dhe sendet
zëvendësuese të lëndës së pengut të cilat do të hasen në
kohën e realizimit të pengut, përveç nëse me marrëveshjen
për peng nuk është paraparë ndryshe.".
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
1710.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016 година.
Бр. 08-1890/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14,
115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), во членот 8 став (2) по
зборовите: „сопственост на Република Македонија“ се

додаваат зборовите: „премерот на згради, посебни делови од згради и други објекти за кои градежно техничката документација била издадена до влегувањето
во сила на катастар на недвижности за предметната катастарска општина,“.
Член 2
Во членот 13 став (2) точка 5) алинејата 6 се брише.
Член 3
Во членот 211 ставот (3) се менува и гласи:
„За недвижностите за кои подносителите на пријавите можат да извршат идентификација согласно со
правниот основ за запишување/податокот од службената евиденција на Агенцијата и геодетскиот елаборат од
премерот извршен по службена должност од членот 57
став (3) од овој закон, се врши запишување на правата
на недвижностите“.
Ставот (4) се менува и гласи:
„За недвижностите за кои подносителите на пријавите не можат да извршат идентификација, а за кои
недвижности Агенцијата може да изврши идентификација на недвижностите согласно со податоците содржани во службената евиденција од катастарот на земјиште и податоците содржани во геодетскиот елаборат од
премерот извршен по службена должност од членот 57
став (3) од овој закон, се врши запишување на правата
на недвижностите.“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
„(5) По исклучок од ставовите (3) и (4) на овој член
за недвижностите за кои не е поднесена пријава за ажурирање на податоците за недвижностите по службена
должност, а за кои недвижности Агенцијата може да
изврши идентификација на недвижностите согласно со
податоците содржани во службената евиденција од катастарот на земјиште и податоците содржани во геодетскиот елаборат од премерот извршен по службена
должност од членот 57 став (3) од овој закон, се врши
запишување на правата на недвижностите. Доколку
Агенцијата за овие недвижности не може да изврши
идентификација истите остануваат со незапишани
права.”.
Ставот (5) станува став (6).
Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „ставот
(5)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (6)“.
Член 4
Во членот 246 став (4) зборовите: „пропишан во
членот 57 од“ се заменуваат со зборовите: „утврден
во“.
Член 5
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ број 115/14) во членот 57 зборовите: „24 април 2016 година“ се заменуваат со зборовите: „24 април 2017 година“, а зборовите: „24 април
2018 година“ се заменуваат со зборовите: „24 април
2019 година“.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KADASTËR TË PATUNDSHMËRIVE
Neni 1
Në Ligjin për kadastër të patundshmërive ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13, 41/14,
115/14, 116/15, 153/15 и 192/15), në nenin 8 paragrafin
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(2) pas fjalëve: "pronësi e Republikës së Maqedonisë"
shtohen fjalët: "matja e ndërtesave, pjesëve të veçanta të
ndërtesave dhe objekteve tjera për të cilat dokumentacioni
ndërtimor teknik është lëshuar deri në hyrjen në fuqi të
kadastrës së patundshmërive për komunën kadastrale në
fjalë,".
Neni 2
Në nenin 13 paragrafi (2) pika 5) alineja 6 shlyhet.
Neni 3
Në nenin 211 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Për patundshmëritë për të cilat bartësit e kërkesave
mund të kryejnë identifikim në pajtim me bazën juridike
për regjistrimin/ të dhënën nga evidenca zyrtare e
Agjencisë dhe elaboratin gjeodezik nga matja e kryer me
detyrë zyrtare të nenit 57 paragrafit (3) të këtij ligji, bëhet
regjistrimi i të drejtave të patundshmërive".
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Për patundshmëritë për të cilat parashtruesit e
kërkesave nuk mund të kryejnë identifikimin, ndërsa
patundshmëri për të cilat Agjencia mund të kryejë
identifikimin e patundshmërive në pajtim me të dhënat e
përmbajtura në evidencën zyrtare të kadastrës së tokës dhe
të dhënave të përmbajtura në elaboratin gjeodezik nga
matja e kryer me detyrë zyrtare të nenit 57 paragrafit (3) të
këtij ligji, bëhet regjistrimi i të drejtave të
patundshmërive.".
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
"(5) Me përjashtim të paragrafëve (3) dhe (4) të këtij
neni për patundshmëritë për të cilat nuk është paraqitur
kërkesë për plotësimin e të dhënave të patundshmërive me
detyrë zyrtare, patundshmëritë për te cilat Agjencia mund
të kryejë identifikimin e patundshmërive në pajtim me të
dhënat e përmbajtura në evidencën zyrtare të kadastrës se
tokës dhe të dhënave të përmbajtura në elaboratin
gjeodezik nga matja e kryer me detyrë zyrtare nga neni 57
paragrafit (3) të këtij ligji, behet regjistrimi i të drejtave të
patundshmërive." Nëse Agjencia për këto patundshmëri
nuk mund të kryhet identifikimi të njëjtat mbeten me të
drejtat e paregjistruara.".
Paragrafi (5) bëhet paragraf (6).
Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (7) fjalët:
"paragrafi (5)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (6)".
Neni 4
Në nenin 246 (4) fjalët: "të përcaktuar në nenin 57 të "
zëvendësohen me fjalët: "i përcaktuar në".
Neni 5
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për
kadastër të patundshmërive ("Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë" numër 115/14) në nenin 57 fjalët: "24 prill
2016" zëvendësohen me fjalët: "24 prill 2017", ndërsa
fjalët: "24 prill 2018" zëvendësohen me fjalët: "24 prill
2019".
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
1711.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016 година.
Бр. 08-1891/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16 и 30/16), во членот 217 став (1) зборот
„осум“ се заменува со бројот „30“.
По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) Поканата, односно известувањето за свикување
собир на содружници ги содржи следниве податоци:
1) фирма и седиште на друштвото;
2) место и датум на одржување на собирот;
3) податоци утврдени во договорот за основање на
друштвото, од значење за присуството на собирот и за
начинот на гласање;
4) дневниот ред според кој ќе работи собирот и
5) начинот на којшто се достапни материјалите што
се подготвени за собирот којшто е свикан.“.
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).
Член 2
Во членот 387 став (5) зборовите: „подолг од 50 дена ниту пократок од 21 ден“ се заменуваат со зборовите: „пократок од 30 дена“.
Член 3
По членот 456 се додава нов член 456-а, кој гласи:
„Член 456-а
(1) Одредбите од членовите 455 и 456 од овој закон
соодветно се применуваат и на друштвото со ограничена одговорност, со исклучок на друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице, во кое содружникот истовремено е и управител.
(2) Одлуката од членот 456 став (3) од овој закон,
собирот на содружници ја донесува со мнозинство кое
не може да биде помало од мнозинството гласови кои
што ги даваат влоговите во согласност со членот 218
од овој закон, ако со договорот за друштвото не е определено поголемо мнозинство.
(3) Одлуката од членот 456 став (4) од овој закон,
собирот на содружници ја донесува со мнозинство кое
не може да изнесува под две третини од мнозинството
гласови кои што ги даваат влоговите во согласност со
членот 218 од овој закон, ако со договорот за друштвото не е определено поголемо мнозинство.
(4) Одлуките донесени спротивно на одредбите од
овој член се ништовни.“.
Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SHOQËRI TREGTARE
Neni 1
Në Ligjin për shoqëri tregtare (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,
192/15, 6/16 dhe 30/16), në nenin 217 në paragrafin (1)
fjala “tetë” zëvendësohet me numrin “30”.
Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:
“(2) Ftesa, përkatësisht njoftimi për konvokimin e
mbledhjes së bashkëpronarëve i përmban të dhënat në
vijim:
1) firmën dhe selinë e shoqërisë;
2) vendin dhe datën e mbajtjes së mbledhjes;
3) të dhënat e përcaktuara në marrëveshjen për
themelimin e shoqërisë, me rëndësi për prezencën në
mbledhjen dhe për mënyrën e votimit;
4) rendin e ditës sipas të cilit do të punojë mbledhja dhe
5) mënyrën në të cilën janë të arritshme materialet që
janë përgatitur për mbledhjen që është konvokuar.”.
Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafë (3), (4) dhe
(5).
Neni 2
Në nenin 387 paragrafi (5) fjalët: “më i gjatë se 50 ditë
as më i shkurtër se 21 ditë” zëvendësohen me fjalët: “më i
shkurtër se 30 ditë”.
Neni 3
Pas nenit 456 shtohet neni i ri 456-a, si vijon:
“Neni 456-a
(1) Dispozitat nga nenet 455 dhe 456 nga ky ligj në
mënyrë përkatëse zbatohen edhe në shoqërinë me
përgjegjësi të kufizuar, me përjashtim të shoqërisë me
përgjegjësi të kufizuar të themeluar nga një person, në të
cilën bashkëpronari njëkohësisht është edhe drejtor.
(2) Vendimin nga neni 456 paragrafi (3) nga ky ligj,
mbledhja e bashkëpronarëve e miraton me shumicë e cila
nuk mund të jetë më e vogël se shumica e votave të cilat i
japin investimet në pajtim me nenin 218 nga ky ligj, nëse
me marrëveshjen për shoqërinë nuk është caktuar shumicë
më e madhe.
(3) Vendimin nga neni 456 paragrafi (4) nga ky ligj,
mbledhja e bashkëpronarëve e miraton me shumicë e cila
nuk mund te jete nën dy të tretat nga shumica e votave të
cilat i japin investimet në pajtim me nenin 218 nga ky ligj,
nëse me marrëveshjen për shoqërine nuk është caktuar
shumicë më e madhe.
(4) Vendimet e miratuara në kundërshtim me dispozitat
nga ky nen janë të pavlefshme.”.
Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
1712.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
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УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016 година.
Бр. 08-1892/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број
136/12 и 41/14), во членот 4 алинеја 7 по зборовите: „информациски систем“ се додаваат зборовите: „и за Националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија од областа на геологијата“.
Алинејата 9 се менува и гласи:
„- врши архивирање, управување и издавање на геолошка документација и геолошки податоци од научните, проспекциските, основните и деталните геолошки истражувања, резултати во сопственост на Република Македонија и на геолошката документација за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на
објекти;”.
Алинејата 10 се менува и гласи:
„- води катастар на наоѓалишта и појави на минерални суровини во Република Македонија;“.
Алинејата 11 се менува и гласи:
„- дава геолошки услуги за подготовка на геолошка
документација во нестандардни формати;“.
Во алинејата 12 по зборовите: „геолошки информациски систем“ се додаваат зборовите: „на Република
Македонија (во натамошен текст: ГИСРМ) и“.
По алинејата 12 се додава нова алинеа 13, која
гласи:
„- врши и други работи пропишани со овој и друг
закон.".
Член 2
По членот 4 се додаваат три нови члена 4-а, 4-б и 4в, кои гласат:
„Член 4-а
(1) Геолошки истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото
за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување
на животната средина може да вршат правни лица кои
имаат овластување за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања согласно со Законот за минерални суровини.
(2) Геолошката документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потреби-
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те на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина се состои од:
- проект за вршење на геолошки истражувања и
- елаборат за извршени геолошки истражувања.
(3) Содржината и начинот на изработка на геолошката документација од ставот (2) на овој член ги пропишува директорот на Геолошкиот завод.
(4) Основните геолошки подлоги (геолошките карти и геолошки податоци за определен простор), потребни за изработка на геолошката документација од
ставот (2) на овој член се обезбедуваат од Геолошкиот
завод.
(5) Начинот на прибирање, чување, заштита и издавање на геолошката документација од ставот (2) на овој
член ги пропишува директорот на Геолошкиот завод.
Член 4-б
(1) Заради проверка и контрола во поглед на пропишаните мерки, стандарди и технички нормативи за
заштита при работа, сигурноста на луѓето, на подземните, површинските и соседните објекти и заштитата
на животната средина, како и во поглед на примената
на современите достигнувања и методи во геологијата
и другите научни и технички дисциплини над изработената геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на
изградба на објекти, просторно планирање, уредување
на просторот и заштита и унапредување на животната
средина се врши стручна оцена (ревизија).
(2) Стручната оцена (ревизија) на геолошката документација од ставот (1) на овој член ја врши комисија
за ревизија која ја формира директорот Геолошкиот завод.
(3) За членови на комисијата од ставот (2) на овој
член може да бидат именувани лица кои поседуваат
лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања, согласно
со Законот за минерални суровини.
(4) Комисијата од ставот (2) на овој член се состои
од претседател, најмалку двајца членови и секретар.
Претседателот и членовите на Комисијата треба да поседуваат лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања.
На претседателот и членовите кои се од редовите на
надворешните членови - експерти и кои не се вработени во органите на државната управа за секоја извршена
стручна оцена (ревизија) им следува надоместок, кој е
на товар на подносителот на барањето за вршење на
стручната оцена (ревизија). Висината на надоместокот
на членовите на Комисијата се утврдува врз основа на
сторени трошоци за патување, учество на седници,
потребнио време за разгледување на геолошката документација и изготвување на ревидентски извештаи.
(5) Надоместокот од ставот (4) од овој член е приход на Буџетот на Република Македонија.
(6) Висината на надоместоците за вршење на стручна оцена (ревизија) на геолошка документација од геолошките истражувања за утврдување на геолошките,
хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за
потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина врз основа на реално направените трошоци определени, како и висината на надоместокот за работа на членовите на Комисијата се утврдуваат со тарифник кој го донесува директорот на
Геолошкиот завод по претходна согласност на Владата
на Република Македонија.
(7) Барање за вршење на стручната оцена (ревизија)
поднесува имателот на геолошката документација од
геолошките истражувања за утврдување на геолош-
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ките, хидрогеолошките и геотехничките особини на
тлото за потребите на изградба на објекти, просторно
планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина.
(8) Начинот на работа на Комисијата се уредува со
деловник.
Член 4-в
(1) Катастар на наоѓалишта и појави на минерални
суровини (во натамошниот текст: Катастарот) е јавна
книга во која се води историја на податоци за сите наоѓалишта и појави на минерални суровини (металични,
неметалични и енергетски), подземните води (термални, минерални и термоминерални, подземни води и
подземни гасови) како и подземните гасови.
(2) Со Катастарот се прибират просторни податоци,
а со цел увид со состојбата со минералните суровини,
создавање на услови за планирање на геолошките истражувања и планска експлоатација, односно оптимално користење на минералните суровини во Рпублика
Македонија.
(3) Во Катастарот се внесуваат особено следниве
податоци:
- основни податоци за наоѓалиштето,
- геолошки податоци за наоѓалиштето,
- податоци за геолошки резерви во наоѓалиштето,
- податоци за рудни резерви во наоѓалиштето и
- податоци за постоечка документација.
(4) Во Катастарот се внесуваат податоци за наоѓалишта на минерална суровина, рудни и минерални појави, техногени наогалишта и издадени простори под
концесии за проспекциски геолошки истражувања, детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини.
(5) Формата, содржината и начинот на водење на
Катастарот ги пропишува директорот на Геолошкиот
завод.”.
Член 3
Во член 7 став (3) точка 5) алинеjата 6 се брише.
Член 4
Во членот 8 алинејата 5 се менува и гласи:
„- формира комисии за вршење на стручна оцена
(ревизија) на геолошката документација од геолошки
истражувања за утврдување на геолошките, хидрогеолошките и геотехничките особини на тлото за потребите на изградба на објекти, просторно планирање, уредување на просторот и заштита и унапредување на животната средина;”.
По алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која
гласи:
„- склучува договори со стручни лица и правни субјекти за конкретни геолошки работи во функција на подготовка, обработка и реализација на единствениот геолошки информациски систем на Република Македонија
и меѓународниот геолошки информациски систем.“.
Член 5
Во членот 10 став (1) се менува и гласи:
„Средствата за вршење на работите од надлежност
на Геолошкиот завод се обезбедуваат од:
- Буџетот на Република Македонија,
- Приходи од надоместоци за користење и увид во
податоците од геолошкиот информативен систем и за
користење на резултатите од геолошките истражувања,
- Приходи од подготовка и реализација на истражувачки проекти со меѓународни геолошки и други институции,
- Приходи од подготовка на геолошки подлоги за
просторно планирање, градежништво, водоснабдување,
земјоделство, шумарство, урбанизација и изградба на
инфраструктурни објекти,
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- Приходи од вршење на истражувачки, стручно
аналитички и други работи од областа на геолошките
истражувања,
- Приходи од услуги, семинари и други активности
од областа на геологијата,
- Донации и грантови и
- Други извори согласно со закон.“.
Во ставот (3) по зборовите: „кој го донесува“ се додаваат зборовите: „директорот на“.
По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5),
кои гласат:
„(4) Надоместокот за користење на геолошки подлоги и податоци не се наплаќа кога истите се издаваат
за вршење на научни геолошки истражувања согласно
со Законот за минерални суровини, а кои не се користат за формирање на нови производи со додадена вредност во комерцијални цели.
(5) Надоместокот за користење на геолошки подлоги и податоци не се наплаќа кога податоците се издаваат за сопствени потреби на министерствата. Доколку
министерствата податоците ги бараат за трети лица, за
користење на истите се должни да платат надоместок.“.
Ставот (4) станува став (6).
Член 6
Катастарот за наоѓалишта и појави на минерални
суровини ќе се востанови од 1 јануари 2018 година.
Член 7
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се
донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
ENTIN GJEOLOGJIK TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË
Neni 1
Në Ligjin për Entin Gjeologjik të Republikës së
Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"
numër 136/12 dhe 41/14) në nenin 4 në alinenë 7 pas fjalëve:
"sisteme informacioni" shtohen fjalët: "dhe për Infrastrukturën
nacionale të të dhënave hapësinore të Republikës së
Maqedonisë nga sfera e gjeologjisë".
Alineja 9 ndryshohet dhe vijon:
"- kryen arkivim, menaxhim dhe lëshimin e
dokumentacionit gjeologjik dhe të dhëna gjeologjike nga
hulumtime shkencore, prospeksioni, hulumtime themelore
dhe të detajuara, rezultatet në pronësi të Republikës së
Maqedonisë dhe të dokumentacionit gjeologjik për
përcaktimin e vetive gjeologjike, hidrologjike dhe
gjeoteknike të tokës për ndërtimin e objekteve;".
Alineja 10 ndryshohet dhe vijon:
"- mban kadastër të vendzbulimeve dhe paraqitjeve të
lëndëve të para minerale në Republikën e Maqedonisë;".
Alineja 11 ndryshohet dhe vijon:
"- jep shërbime gjeologjike për përgatitje të
dokumentacionit gjeologjik në formate jostandarde;".
Në alinenë 12 pas fjalës " sistemi informacionit
gjeologjik" shtohen fjalët: “ në Republikën e Maqedonisë
(në tekstin e më poshtëm SIGJRM) dhe ".
Pas alinesë 12 shtohet aline e re 13 si vijon:
"- kryen dhe punë tjera përcaktuar me këtë ligj ose ligj tjetër.".
Neni 2
Pas nenit 4 shtohen tre nene të reja 4-a, 4-b dhe 4-v si
vijojnë:
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"Neni 4-a
(1) Hulumtime gjeologjike për përcaktimin e vetive
gjeologjike, hidrologjike dhe gjeoteknike për nevojat për
ndërtim të objekteve, planifikim hapësinor, rregullimin e
hapësirës dhe mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor
mund të kryejnë persona juridikë që kanë autorizim për
përpunim të dokumentacionit gjeologjik, realizim dhe
mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike në pajtim me
Ligjin për lëndë të para minerale.
(2) Dokumentacioni gjeologjik nga hulumtimet
gjeologjike për përcaktimin e vetive gjeologjike,
hidrologjike dhe gjeoteknike të tokës për nevojat e
ndërtimit të objekteve, planifikim hapësinor, rregullimin e
hapësirës dhe mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor
përbëhet nga:
-projekti për kryerjen e hulumtimit gjeologjik dhe
-elaborati për hulumtime të kryera gjeologjike.
(3) Përmbajtjen dhe mënyrën e përpunimit të
dokumentacionit gjeologjik nga paragrafi (2) të këtij neni i
përcakton drejtori i Entit gjeologjik.
(4) Bazat themelore gjeologjike (hartat gjeologjike dhe
të dhënat gjeologjike për hapësira të caktuara), të
nevojshme për përpunimin e dokumentacionit gjeologjik
nga paragrafi (2) të këtij neni sigurohen nga Enti
Gjeologjik.
(5) Mënyrën e mbledhjes, ruajtjen, mbrojtjen dhe
lëshimin e dokumentacionit gjeologjik nga paragrafi (2) të
këtij neni i përcakton drejtori i Entit gjeologjik.
Neni 4-b
(1) Për shkak të shqyrtimit dhe kontrollit në aspekt të
masave të përcaktuara, standardeve dhe normativave
teknike për siguri gjatë punës, sigurisë së njerëzve,
objekteve nëntokësore, sipërfaqësore dhe të objekteve
fqinje dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe në aspekt të
zbatimit të të arriturave moderne dhe metodat në gjeologji
dhe disiplina të tjera shkencore dhe teknike mbi përgatitjen
e dokumentacionit gjeologjik nga hulumtimet gjeologjike
për përcaktimin e vetive gjeologjike, hidrogjeologjike dhe
gjeoteknike të tokës për nevojat e ndërtimit të objekteve ,
planifikimin hapësinor,
rregullimin e hapësirës dhe
mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetësor kryhet
vlerësim profesional (revizion).
(2) Vlerësimin profesional ( revizion) dokumentacionit
gjeologjik nga paragrafi (1) të këtij neni e kryen komisioni
për revizion të cilin e formon drejtori i Entit Gjeologjik.
(3) Për anëtarët e komisionit nga paragrafi (2) të këtij
neni mund të emërohen persona të cilët posedojnë licencë
për përpunim të dokumentacionit gjeologjik, realizim dhe
mbikëqyrje të hulumtimeve gjeologjike, në pajtim me
Ligjin për lëndë të para minerale.
(4) Komisioni nga paragrafi (2) të këtij neni përbëhet
nga kryetar, së paku dy anëtarë dhe sekretar. Kryetari dhe
anëtarët e Komisioni duhet të posedojnë licencë për
përpunimin e dokumentacionit gjeologjik, realizimin dhe
mbikëqyrjen e hulumtimeve gjeologjike. Kryetarit dhe
anëtarët të cilët janë nga radhët e anëtarëve të jashtëmekspertë dhe të cilët nuk janë të punësuar në organet e
administratës shtetërore për vlerësim të kryer profesional (
revizion) u takon kompensim, i cili është në ngarkim të
parashtruesit të kërkesës për kryerjen e vlerësimit
profesional (revizion). Lartësia e kompensimit të anëtarëve
të Komisionit përcaktohet në bazë të shpenzimeve të bëra
për udhëtim, pjesëmarrje në mbledhje, koha e nevojshme
për shqyrtimin e dokumentacionit gjeologjik dhe
përgatitjen e raporteve reviduese.
(5) Kompensimi nga paragrafi (4) nga ky nen është e
hyrë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.
(6) Lartësia e kompensimeve për kryerjen e vlerësimit
profesional (revizion) të dokumentacionit nga hulumtime
gjeologjike për të përcaktuar vetitë gjeologjike,
hidrogjeologjike dhe gjeoteknike të tokës për ndërtimin e
objekteve, planifikimit hapësinor, rregullim hapësinor dhe
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mbrojtjen dhe promovimin e mjedisit mjedisi në bazë të
shpenzimeve të bëra reale të përcaktuara, dhe lartësia e
kompensimit për punën e anëtarëve të Komisionit do të
përcaktohet me listë tarifash të cilën e miraton drejtori i
Entit Gjeologjik me pëlqim paraprak të Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë.
(7) Kërkesë për kryerjen e vlerësimit profesional
(revizion) parashtron poseduesi i dokumentacionit
gjeologjik nga hulumtime gjeologjike për përcaktimin e
vetive gjeologjike, hidrologjike dhe gjeoteknike të tokës
për nevojat e ndërtimit të objektit, planifikim hapësinor,
rregullimin e hapësirës, mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit
jetësor.
(8) Mënyra e punës së Komisionit rregullohet me
Rregullore.
Neni 4-v
(1) Kadastër i vendzbulimit dhe paraqitjes së lëndëve të
para minerale ( në tekstin e mëtejshëm: Kadastër) është
libri publik në të cilën udhëhiqen të dhënat për të gjitha
vendzbulimet dhe paraqitjet e lëndëve të para minerale
(metalike , jo-metalike dhe energjetike), ujërat nëntokësor
(termale, minerale, dhe termominerale, ujërat nëntokësor
dhe gazrat nëntokësor) si dhe gazrat nëntokësorë.
(2) Me Kadastrën grumbullohen të dhënat hapësinore,
ndërsa me qëllim këqyrje me gjendjen me lëndët e para
minerale, krijim i kushteve për planifikim të hulumtimin e
gjeologjisë dhe eksploatimin planifikues, përkatësisht
shfrytëzimi optimal të lëndëve të para minerale në
Republikën e Maqedonisë.
(3) Në Kadastër futen veçanërisht të dhënat në vijim:
- të dhënat bazë për vendzbulimin,
- të dhënat gjeologjike për vendzbulimin,
- të dhëna për rezervat gjeologjike në vendzbulimin,
- të dhëna për rezervat minierës në vendzbulimin dhe
- të dhënat për dokumentacionin ekzistues.
(4) Në kadastër futen të dhënat për vendzbulimet e
lëndëve të para minerale, minierave dhe dukurive
minerale, vendzbulime teknogjene dhe hapësira të dhëna
nën koncesion për hulumtimi gjeologjik të prospektit,
hulumtime të detajuara gjeologjike dhe eksploatim i
lëndëve të para minerale.
(5) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes të
Kadastrës i përcakton drejtori i Entit Gjeologjik.
Neni 3
Në nenin 7 paragrafi (3) pika 5) alineja 6 shlyhen.
Neni 4
Në nenin 8 alineja 5 ndryshon si vijon:
"- formon komisione për kryerjen e vlerësimit
profesional (revizion) të dokumentit gjeologjik
nga
hulumtimi gjeologjik për përcaktimin e vetive gjeologjike,
hidrogjeologjike dhe gjeoteknike të tokës për nevojat e
ndërtimit të objekteve , planifikimin hapësinor, rregullimin
e hapësirës dhe mbrojtjen dhe avancimin e mjedisit jetëso,
Pas alinesë 9 shtohen alineja 10 si vijon:
“- lidhë marrëveshje me persona profesionalë dhe
subjekte juridike
për punë gjeologjike konkrete në
funksion të përgatitjes, përpunimit dhe realizimit të
sistemit të vetëm informativ gjeologjik të Republikës së
Maqedonisë dhe sistemit ndërkombëtar
informativ
gjeologjik.”.
Neni 5
Në nenin 10 alineja (1) ndryshon si vijon:
“Mjetet për kryerjen e punëve në kompetencë të Entit
Gjeologjik sigurohen prej:
- Buxhetit të Republikës së Maqedonisë,
- Të hyrat nga kompensimet për shfrytëzim dhe
këqyrje në të dhënat nga sistemi informativ gjeologjik dhe
për shfrytëzimin e rezultateve nga hulumtimi gjeologjik,
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- Të hyrat nga përgatitje dhe realizimi i projektit
hulumtues me institucionet ndërkombëtare gjeologjike dhe
institucionet tjera,
- Të hyrat nga përgatitja e bazave gjeologjike për
planifikim hapësinor, ndërtimtari, furnizimin me ujë,
bujqësi, pylltari, urbanizëm dhe ndërtim të objekteve
infrastrukturore,
- Të hyrat nga kryerja e punëve hulumtuese, punëve
tjera profesionale analitike nga sfera e hulumtimeve
gjeologjike,
- Të hyrat nga shërbimet, seminare dhe aktivitete tjera
nga sfera e gjeologjisë,
- Donacione dhe grante dhe
- Burime tjera në pajtim me ligjin.”.
Në paragrafin (3) pas fjalëve “që e miraton” shtohen
fjalët: “drejtor i”
Pas paragrafit (3) shtohen dy paragraf të rinj (4) dhe (5)
si vijojnë:
"(4) Kompensimi për shfrytëzimin e bazave
gjeologjike dhe të dhënat nuk arkëtohet kur të njëjtat jepen
për kryerjen e hulumtimeve gjeologjike profesional në
pajtim me Ligjin për lëndët e para minerale, ndërsa të cilat
nuk shfrytëzohen për formimin e prodhimeve të reja me
vlerën e shtuar në qëllime komerciale.
(5) Kompensimi për shfrytëzimin e bazave gjeologjike
dhe të dhënat nuk paguhen kur të dhënat jepen për nevojat
personale të ministrive. Nëse të dhënat e ministrive i
kërkojnë për personat e tretë, për shfrytëzimin e të njëjtave
janë të detyruar të paguajnë kompensim.”.
Paragrafi (4) bëhet paragrafi (6).
Neni 6
Kadastra për vendzbulime dhe paraqitje të lëndëve të
para minerale do të themelohet nga 1 janari 2018.
Neni 7
Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të
miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji.
Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
1713.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за консолидација на земјоделско земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2016 година.
Бр. 08-1893/1
28 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ
Член 1
Во Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија”
број 187/13), во членот 15 став (1) по првата реченица
се додава нова втора реченицата, која гласи: „Учесникот во постапката за консолидација во случај на спреченост, болест или отсуство може да овласти друго физичко лице да учествува во постапката за консолидација во негово име со доставување до Министерството на
овластување на полномошно во писмена форма заверено на нотар.“
Ставот (2) се менува и гласи:
„За времето и местото на одржувањето на собирот,
Министерството ги известува сите учесници во постапката со доставување на покана по пошта со препорачана пратка и со обезбедување на доказ дека поканата е
уредно примена од најмалку 70% од сопствениците на
земјоделското земјиште на подрачјето на кое се спроведува консолидацијата кои поседуваат во сопственост
најмалку 50% од површината во консолидационото
подрачје“.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Министерството со решение назначува претставник во собранието и негов заменик.“.
По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:
„(6) Со собранието претседава и раководи претставникот на Министерството, а во случај на негово отсуство со собранието претседава и раководи неговиот заменик.“.
По ставот (6) кој станува став (7) се додаваат два
нови става (8) и (9), кои гласат:
„(8) За присутноста, дневниот ред, гласањето и донесените заклучоци и одлуки на собранието претседавачот води записник кој го потпишуваат сите присутни
членови на собранието.
(9) Заклучоците и одлуките на собранието ги потпишува претставникот од Министерството кој претседава и раководи со собранието.“.
Во ставот (7) кој станува став (10) заградата и зборовите: „(во натамошниот текст: Комисијата)“ се бришат.
Член 2
Членот 17 се менува и гласи:
„(1) По формирањето на телото од членот 15 став
(10) од овој закон, собранието на учесници на предлог
на Министерството донесува одлуки за формирање на
Комисии за процена на вредност на земјиштето на секој учесник во консолидационото подрачје.
(2) Комисиите од ставот (1) на овој член се составени од три члена, и тоа:
- претседател-претставник од Министерството,
- еден претставник од собранието на учесници и
- учесникот чија парцела е предмет на процена.
(3) Процената на земјиштето кое се води на починати лица, како и на лица за кои нема дока дека уредно ја
примиле поканата од членот 15 став (2) од овој закон и
на лица за кои има доказ дека уредно ја примиле поканата од членот 15 став (2) од овој закон, а не се одзиваат на неа процената ја врши комисија за процена на
вредност на земјиштето формирана од собранието на
предлог на Министерството која е составена од три
члена, и тоа:
- претседател-претставник од Министерството,
- еден претставник од собранието на учесници и
- овластен проценител.
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(4) Претседателот и претставниците од собранието
на учесници во комисиите од ставовите (2) и (3) на овој
член имаат свои заменици.
(5) По потреба комисиите од ставовите (2) и (3) на
овој член може да вклучат и стручно лице со познавање од областа на катастарското класирање и бонитирање на земјоделското земјиште.“
Член 3
Во членот 18 став (3) зборовите: „Комисијата“ се
заменуваат со зборовите: „Одборот на учесници врз основа на проценките на комисиите од членот 17 од овој
закон“.
Член 4
Во членот 21 по ставот (1) се додава нов став (2),
кој гласи:
„(2) Доколку согласно со проектот за консолидација се предвидени промени на земјоделско земјиште во
консолидационата маса кое се води на починати лица,
јавниот увид се спроведува по завршувањето на оставинските постапки за тие лица.“.
Во ставот (2) кој станува став (3) зборовите: „секој
учесник во постапката“ се заменуваат со зборовите:
„најмалку 70% од сопствениците на земјоделското земјиште на подрачјето на кое се спроведува консолидацијата кои поседуваат во сопственост најмалку 50% од
површината во консолидационото подрачје“.
Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат став (4),
(5), (6), (7) и (8).
Ставот (8) кој станува став (9) се менува и гласи:
„Со изводот од ставот (8) на овој член на седница
на собрание на учесници се запознава секој учесник во
постапката и треба да го одобрат најмалку 70% од сопствениците на земјоделското земјиште на подрачјето
на кое се спроведува консолидацијата кои поседуваат
во сопственост најмалку 50% од површината во консолидационото подрачје.“.
Член 5
Започнатите постапки за консолидација до денот на
влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно
со овој закон.
Член 6
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR KONSOLIDIM TË E TOKËS BUJQËSORE
Neni 1
Në Ligjin për konsolidim të tokës bujqësore (Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 187/13), në
nenin 15 paragrafi (1) pas fjalisë së parë shtohet fjalia e
dytë e re si vijon: “Përfaqësues në procedurën për
konsolidim në rast të pengimit, sëmundjes ose mungesës
mund të autorizojë person fizik tjetër të jetë pjesëmarrës
në procedurën për konsolidim në emër të tij me dorëzim të
autorizimit te Ministria për autorizim me shkrim të
vërtetuar te noteri.“
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Për kohën dhe vendin e mbajtjes të mbledhjes,
Ministria i njofton të gjithë pjesëtarët në procedurë me
dorëzim të ftesës me postë me dërgesë të rekomanduar dhe
me sigurim të dëshmisë se ftesa është pranuar me rregull
nga së paku 70% nga pronarët e tokës bujqësore në
zonën në të cilën zbatohet konsolidimi të cilët posedojnë
në pronësi më së shumti 50% nga sipërfaqja e zonës së
konsoliduar”.
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Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
“Ministria me aktvendim cakton përfaqësues në
kuvend dhe zëvendës të tij.”.
Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:
“(6) Me kuvendin kryeson dhe udhëheq përfaqësuesi i
Ministrisë, ndërsa në rastin e mungesës së tij me kuvendin
kryeson dhe udhëheq zëvendësi i tij.”.
Pas paragrafit (6) i cili bëhet paragraf (7) shtohen dy
paragrafë të rinj (8) dhe (9) si vijojnë:
“(8) Për prezencën, rendin e ditës, votimin dhe
konkluzionet dhe vendimet e miratuara të kuvendit
kryesuesi mban procesverbal që e nënshkruajnë të gjithë
anëtarët të pranishëm në kuvend.
(9) Konkluzionet dhe vendimet e kuvendit i përcakton
përfaqësuesi nga Ministria i cili kryeson dhe udhëheq me
kuvendin.”.
Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (10) kllapa dhe
fjalët: “(në tekstin e mëtejshëm: Komisioni)” shlyhen.
Neni 2
Neni 17 ndryshohet si vijon:
“(1) Me formimin e trupit nga neni 15 paragrafi (10) të
këtij ligji, kuvendi i pjesëmarrësve me propozim të
Ministrisë miraton vendime për formimin e Komisioneve
për përcaktim të vlerës së tokës të secilit pjesëmarrës në
zonën e konsolidimit.
(2) Komisionet nga paragrafi (1) i këtij neni janë të
përbëra nga tre anëtarë si vijon:
- kryetar-përfaqësues nga Ministria,
- një përfaqësues nga kuvendi i pjesëmarrësve dhe
- pjesëmarrës parcela e të cilit është lëndë e vlerësimit.
(3) Vlerësimi i tokës që mbahet nga persona të e
vdekur, si dhe persona për të cilët nuk ka dëshmi se e
kanë pranuar me rregull ftesën nga neni 15 paragrafi (2)
të këtij ligji dhe personave për të cilët ka dëshmi se e
kanë pranuar ftesën me rregull nga neni 15 paragrafi (2) të
këtij ligji dhe nuk thirren për të, vlerësimin e kryen
komisioni për përcaktim të vlerës së tokës nga kuvendi
me propozim të Ministrisë që është e përbërë nga tre
anëtarë si vijon:
- kryetar-përfaqësues nga Ministria,
- një përfaqësues nga kuvendi i pjesëmarrësve dhe
- vlerësues i autorizuar.
(4) Kryetari dhe përfaqësuesit
nga kuvendi i
pjesëmarrësve në komisionet nga paragrafi (2) dhe (3) të
këtij neni kanë zëvendës të tyre.
(5) Sipas nevojës komisionet nga paragrafët (2) dhe (3)
të këtij neni mund të përfshijnë edhe person profesional
me njohje nga sfera e klasifikimit të kadastrës dhe
bonitimit të tokës bujqësore."
Neni 3
Në nenin 18 paragrafin (3) fjalët: “Komisioni”
zëvendësohen me fjalët: “Këshilli i pjesëmarrësve në bazë
të vlerësimeve të komisioneve nga neni 17 i këtij ligji”.
Neni 4
Në nenin 21 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2)
si vijon:
“(2) Nëse në pajtim me projektin për konsolidim janë
paraparë ndryshime të tokës bujqësore në masë
konsolidimi që mbahet nga persona të vdekur, kontrolli
publik zbatohet pas kryerjes së procedurave trashëgimore
për ata persona.".
Në paragrafin (2) që bëhet paragraf (3) fjalët: “çdo
pjesëmarrës në procedurë” zëvendësohen me fjalët: “së
paku 70% nga pronarët e tokës bujqësore në zonën për të
cilën zbatohet konsolidimi që posedojnë në pronësi së
paku 50% nga sipërfaqja në zonën e konsolidimit”.
Paragrafët (3), (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragraf (4),
(5), (6), (7) dhe (8).
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Paragrafët (8) që bëhen paragraf (9) ndryshohet si
vijon:
“Me certifikatën nga paragrafi (8) i këtij neni në
kuvendin e pjesëmarrësve njoftohet çdo pjesëmarrës në
procedurë dhe duhet ta miratojnë së paku 70% nga
pronarët e tokës bujqësore në zonën që zbatohet
konsolidimi që posedojnë në pronësi së paku 50% nga
sipërfaqja në zonën e konsolidimit.”.
Neni 5
Procedurat e filluara për konsolidim deri në ditën e
hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me
këtë ligj.
Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Republikës së
Maqedonisë.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1714.
Врз основа на член 3 став 5, член 5 став 6, член 5-а
став 4, член 10 став 3, член 11 став 5, член 15 став 5,
член 17 став 2, член 19 и член 19-б став 4 од Законот за
регистрирање на готовински плаќања ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/01, 42/03, 40/04,
70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13,
188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за
финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ,
ОБРАЗЕЦОТ
НА
ФИСКАЛНАТА
СМЕТКА, ОБРАЗЕЦ НА ФИСКАЛНО ЛОГО, ДОКУМЕНТОТ КАСОВА СМЕТКА ЗА СТОРНА
ТРАНСАКЦИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА КНИГАТА ЗА ДНЕВНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ, НАЧИНОТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО
ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО
ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ, ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ
ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ПОСТАПКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА
ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖБА, ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИСКАЛНАТА СМЕТКА, НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛА НА ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ИСТИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА И ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИСКАЛНИОТ СИСТЕМ НА ОПРЕМА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за техничките и функционалните
карактеристики на интегрираниот автоматски систем
за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за
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сторна трансакција, формата и содржината на книгата
за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и
продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за
управување, постапката и документацијата за нивно
одобрување за производство и продажба, елементите
на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола
на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината
на барањето за добивање овластување за вршење на
контрола и проверка на функционалните и техничките
карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација („Службен весник на Република
Македонија“ бр.168/14), во членот 38 ставот (1) се менува и гласи:
„Потребни документи во два примерока по поднесено барање од домашните правни лица за добивање на
дозвола од член 15 став 2 од Законот за регистрирање
на готовински плаќања со кои се докажува исполнување на условите од член 16 од Законот за регистрирање
на готовински плаќања се следните:
1. потврда за регистрирана дејност издадена од
Централниот регистар на Република Македонија;
2. информација за економско финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија;
3. потврда дека нема отворена стечајна постапка издадена од Централниот регистар на Република Македонија;
4. потврда дека нема отворена ликвидациона постапка издадена од Централниот регистар на Република
Македонија;
5. потврди дека не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење професија, дејност или
должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, како и споредна казна за сторени кривични дела – привремена или трајна забрана за вршење
одделна дејност издадени од Централниот регистар на
Република Македонија;
6. банкарска гаранција;
7. изјава за редовно обезбедување резервни делови,
техничка помош и сервисирање;
8. изјава дека ќе обезбеди три сервисни центри во
Република Македонија како и сервисен центар во регионална дирекција, на чие подрачје се продадени над
1.000 фискални системи на опрема;
9. изјава дека ќе врши најмалку една проверка годишно на продадената фискална апаратура, односно
интегриран автоматски систем на управување како
превентивна проверка без надоместок;
10. изјава дека ќе врши поправка или замена на
фискалната апаратура во текот на 72 часа од барањето
за интервенција од корисникот на апаратурата на самото место или во сервисниот центар;
11. документ за обезбедена расположива опрема и
други физички капацитети;
12. документ за обезбедени расположиви залихи од
репроматеријали за производство и сервисирање на
фискална апаратура и интегриран автоматски систем за
управување;
13. список на стручен кадар (име, презиме и степен
на стручна подготовка и доказ за нивната стручност за
производство, сервисирање и одржување на фискалната апаратура, односно на интегрираниот автоматски
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систем за управување) потребен за производство и сервисирање на фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување;
14. изјава дека фискалната опрема е произведена во
согласност со дадените стандарди и одредбите на овој
правилник и
15. извештај со целосна документација од тестирањето на пробниот модел од соодветниот тип и модел
на фискалниот систем на опрема издаден од независно
акредитирано правно лице за вршење на контрола и
проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема.“
Член 2
Во членот 39 во ставот (3) зборовите „членот 44“ се
заменуваат со зборовите „членот 38“.
Член 3
Членот 44 се менува и гласи:
„Потребни документи во два примерока по поднесено барање до Управата за јавни приходи за продолжување на дозволата од член 15 став 3 од Законот за
регистрирање на готовински плаќања со кои се докажува исполнување на условите од член 16 од Законот
за регистрирање на готовински плаќања се следните:
1. потврда за регистрирана дејност издадена од
Централниот регистар на Република Македонија;
2. информација за економско финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на
Република Македонија;
3. потврда дека нема отворена стечајна постапка издадена од Централниот регистар на Република Македонија;
4. потврда дека нема отворена ликвидациона постапка издадена од Централниот регистар на Република
Македонија;
5. потврди дека не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење професија, дејност или
должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, како и споредна казна за сторени кривични дела – привремена или трајна забрана за вршење
одделна дејност издадени од Централниот регистар на
Република Македонија;
6. банкарска гаранција;
7. изјава за редовно обезбедување резервни делови,
техничка помош и сервисирање;
8. изјава дека ќе обезбеди три сервисни центри во
Република Македонија како и сервисен центар во регионална дирекција, на чие подрачје се продадени над
1.000 фискални системи на опрема;
9. изјава дека ќе врши најмалку една проверка годишно на продадената фискална апаратура, односно
интегриран автоматски систем на управување како
превентивна проверка без надоместок;
10. изјава дека ќе врши поправка или замена на
фискалната апаратура во текот на 72 часа од барањето
за интервенција од корисникот на апаратурата на самото место или во сервисниот центар;
11. документ за обезбедена расположива опрема и
други физички капацитети;
12. документ за обезбедени расположиви залихи од
репроматеријали за производство и сервисирање на
фискална апаратура и интегриран автоматски систем за
управување и
13. список на стручен кадар (име, презиме и степен
на стручна подготовка и доказ за нивната стручност за
производство, сервисирање и одржување на фискалната апаратура, односно на интегрираниот автоматски
систем за управување) потребен за производство и сервисирање на фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување.“
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Член 4
Во членот 45 по бројот „15“ се става запирка и се
додаваат зборовите „16 и 16-а“.
Член 5
Во член 46 зборовите „министерот за финансии“ се
заменуваат со зборовите „Министерството за финансии“.
Член 6
Членот 61 се менува и гласи:
„Потребни документи за исполнување на условите
утврдени во членовите 19-а и 19-б од Законот за регистрирање на готовински плаќања за добивање на овластување за контролно тело се следните:
1. потврда за регистрирана дејност издадена од
Централниот регистар на Република Македонија;
2. потврда дека нема отворена стечајна постапка издадена од Централниот регистар на Република Македонија;
3. потврда дека нема отворена ликвидациона постапка издадена од Централниот регистар на Република
Македонија;
4. уверение за платени даноци и придонеси издадено од Управата за јавни приходи;
5. потврди дека не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење професија, дејност или
должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, како и споредна казна за сторени кривични дела – привремена или трајна забрана за вршење
одделна дејност и забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и
договори за јавно приватно партнерство издадени од
Централниот регистар на Република Македонија;
6. Сертификат за акредитација за контрола на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема издаден од Институтот за акредитација на Република Македонија, согласно барањата
за акредитација на контролни тела или потврда издадена од Институтот за акредитација на Република Македонија дека правното лице има поднесено барање за акредитација;
7. документ со кој се докажува располагањето со
соодветни простории за работа (имотен лист, договор
за закуп или друг соодветен доказ);
8. пријава/одјава во задолжително социјално осигурување - образец М1/М2 издадена од Агенцијата за
вработување на Република Македонија за најмалку три
лица вработени во правното лице, копија од диплома
или уверение за завршено образование на лицата од
областа на електроника и информатика; како и доказ
(потврда или друг соодветен документ) од којшто може да се увиди петгодишното работно искуство во областа;
9. доказ за право на сопственост или право на користење на опрема за испитување на степен на заштита, испитување на удари и потискување, испитување
на температурните и атмосферските влијанија, испитување на запаливост, испитување на напојувањето и
протокот на струја, испитувањето на влијание од електромагнетни полиња и друго;
10. план и начин на вршење на проверката и контролата на системот на фискалната апаратура како и
обемот на истата;
11. изјава од овластено лице на правното лице заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност дека правното лице не врши советодавна активност за субјектите над кои врши контрола;
12. акт за организација и акт за систематизација на
работните места или друг соодветен доказ од којшто
може да се изврши увид во организациската структура
и
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13. ценовник според кој ќе врши наплата на услугите, односно цената на чинење на секоја одделна услуга поврзана со проверката и контролата на фискалниот систем на опрема согласно прописите.“
Член 7
Одредбите од членовите 1, 3, 4, 5 и 6 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат со денот на отпочнувањето на примената на членот 2, членот 3 со кој
се менува членот 16 ставови 3 и 4, членовите 5, 6 и 7
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 20-1538/2
28 март 2016 година
Министер за финансии,
Скопје
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________
1715.
Врз основа на член 15 став 6 од Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на
Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06,
126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13,
188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за
финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА ФИСКАЛНА АПАРАТУРА,
ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ
НА УПРАВУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.
Член 2
Барањето за добивање на дозвола за одобрување на
производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување се поднесува на образец на хартија
со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на барањето од став 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-1538/3
28 март 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1716.
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на
Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06,
126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13,
188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за
финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОДОБРЕНИ И
РЕГИСТРИРАНИ ФИСКАЛНИ СИСТЕМИ НА
ОПРЕМА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на одобрени и
регистрирани фискални системи на опрема (по понатамошниот текст: Регистарот).
Член 2
Регистарот ги содржи следните податоци:
- назив на соодветниот модел на фискална апаратура;
- регистарски број составен од алфанумерички знаци доделен од Управата за јавни приходи;
- назив, адреса на седиште и единствен даночен
број на даночниот обврзник;
- ДДВ број;
- назив и адреса на деловен објект (подружница);
- датум на регистрација;
- број на фискалниот систем на опрема;
- број на фискалната меморија;
- број на крипто медиумот;
- број на SIM картичката;
- број на SD картичката,
- датум на промена и датум на дерегистрација;
- приоритетна дејност на субјектот и
- други податоци.
Член 3
Регистарот се води во електронска форма.
Член 4
Податоците во Регистарот се внесуваат автоматски
при електронските постапки на регистрација, промена
на податоци или одјава на фискалниот систем на опрема со GPRS уред кои ги иницира стручно техничко лице во овластен сервисен центар на производителот на
фискалниот систем на опрема.
Во Регистарот се внесуваат и сите промени на податоците кои ќе настанат по извршениот упис.
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Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-1538/4
28 март 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1717.
Врз основа на член 12 став 6 од Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на
Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06,
126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13,
188/13, 115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за
финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА ЗАВЕРКА НА
ПАРАГОН БЛОК И ИТНА СМЕТКОВОДСТВЕНА
КНИГА
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на пријавата за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга.
Член 2
Пријавата за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга се поднесува на образец на хартија
со бела боја во А4 формат.
Образецот на пријавата од став 1 на овој член е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-1538/5
28 март 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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1718.
Врз основа на член 15 став 6 од Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/01, 42/03, 40/04, 70/06, 126/06, 88/08, 133/09, 171/10, 185/11, 6/12, 79/13, 188/13,
115/14, 129/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ НА ВАЖНОСТ НА
ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СООДВЕТЕН МОДЕЛ НА
ФИСКАЛНА АПАРАТУРА, ОДНОСНО ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ НА УПРАВУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за продолжување на рокот на важност на дозволата за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување.
Член 2
Барањето за продолжување на рокот на важност на дозволата за одобрување на производство и продажба
на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување се поднесува на образец на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/16).
Бр. 20-1538/6
28 март 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1719.
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), министерот за правда донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ
НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2
од 20 јули 2015 година престанува да важи за политичките партии:
1. СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА (не се
доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27),
2. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ (не се
доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27),
3. ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА
РОМИТЕ (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25,
4. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член
25, годишна сметка/член 26 ), и
5. ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА
МАКЕДОНИЈА (не се доставени: извештај од регистар
на примени донации/член 25 и годишен финансиски
извештај/член 27).
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“ согласно
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).
Образложение
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на
средствата на политичките партии за редовно годишно
финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во “ Службен весник на Република Македонија”
број 125/2015 од 24 .7.2015 година, Државниот завод
за ревизија достави до Министерството за правда дописи број 27-11/7 од 21.1.2016 година, 24-11/11 од
27.1.2016 година, 24-11/8 од 22.1.2016 година, 24-11/12
од 5.2.2016 година и 23-11/16 од 17.2.2016 година со
барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичките партии кои ги исполниле обврските за финансиско известување за 2014 година.
Државниот завод за ревизија достави известувања
дека политичките партии СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД
МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА
РОМИТЕ и СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА и
ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА ги исполниле целосно своите обврски за
финансиско известување за 2014 година.
Со оглед дека наведените политички партии ги исполниле условите за запирање на забраната за исплата
на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ “ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на
истата во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11-221/8
11 март 2016 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.
__________

1720.
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), министерот за правда донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ
НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии во Одлуката број 11-3335/1
од 9 октомври 2014 година престанува да важи за политичката партија:
МБ: 6509169 НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА (не се
доставени: извештај од регистар на примени донации /
член 25, годишна сметка / член 26 став 3 и годишен
финансиски извештај / член 27).
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Македонија“ согласно
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).
Образложение
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на
средствата на политичките партии за редовно годишно
финансирање од Буџетот на Република Македонија објавена во “ Службен весник на Република Македонија”
број 153/2014 од 20.10.2014 година, Државниот завод
за ревизија достави писмо број 23-11/15 од 17.2.2016
година со барање за запирање на забраната на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на
политичката партија која ги исполнилa обврските за
финансиско известување за 2013 година.
Државниот завод за ревизија достави известување
дека политичката партија НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА ги исполнилa целосно своите обврски за финансиско известување за 2013 година.
Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги исполнилa условите за запирање на забраната за исплата
на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките
партии можат да поведат управен спор пред Управниот
суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата
во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 11-221/9
11 март 2016 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Аднан Јашари, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1721.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со
член 25 став 4 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), Советот на
Народната банка на Република Македонија донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ
И НАЧИНОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО КНИЖНИ И
КОВАНИ ПАРИ
1.Во Одлуката за условите и начинот за снабдување
со книжни и ковани пари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/15), во точката 5 алинеите 6
и 8 се бришат.
2.Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
О. бр. 02-15/III-1/2016
на Народната банка на
24 март 2016 година
Република Македонија,
Скопје
Димитар Богов, с.р.
__________
1722.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и член 14 став 5 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11,
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ ВО СТРАНСТВО ВО КОИ
МОЖЕ ДА ВЛОЖУВА ОВЛАСТЕНА БАНКА
1. Во Одлуката за условите што треба да ги исполнуваат хартиите од вредност во странство во кои може
да вложува овластена банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/15), во точката 3, потточка 3.6 став 1, алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:
„– другата договорна страна на трансакцијата е
банка; или
– другата договорна страна на трансакцијата е друга финансиска институција, оценета со долгорочен кредитен рејтинг од најмалку „А-“ (согласно со рејтингот
на „Стандард и Пурс“ или „Фич“) или „А3“ (согласно
со рејтингот на „Мудис“).“
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/III-3/2016
24 март 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
1723.
Врз основа на членот 158-s точка 1) и членот 122
став (1) точки 2) и 3) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија”
бр. 27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14,
112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница
одржана на 22.3.2016 година, донесe

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ДЕТАЛНА СОДРЖИНА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
(1) Во Правилникот за формата и содржината на
финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на РМ“
бр. 5/11, 41/11, 64/11 и 187/13), во членот 6 во ставот
(1) зборовите: „во рок од три месеци од истекот на деловната година за која истите се составуваат“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 1 март во тековната
за претходната година“.
(2) Во членот 6, ставот (2) се менува и гласи:
“(2) Извештаите од ставот 1 на овој член друштвото
е должно да ги достави до Агенцијата за супервизија на
осигурувањ во наведените рокови по електронска пошта на начин утврден од страна на Агенцијата.
(3) Ставот (3) се брише.
Член 2
(1) Во членот 7, во ставот (3) зборовите: „хартиена
иˮ се бришат. После зборовите: „електронска формаˮ
се додаваат зборовите: „на начин утврден од страна на
Агенцијата за супервизија на осигурување“.
(2) Во членот 7, ставот (4) се брише.
Член 3
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на кварталните извештаи за
вториот квартал за 2016 година.
Бр. 02-298/3
22 март 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
__________

1724.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1, член 74 точки
1, 2, 3 и 9 и член 104 став (1) точка 1), а во врска со
член 68, 69 и 71, од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр.
27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14,
153/15, 192/15 и 23/16), Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница
одржана на 22.3.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИТЕ И ОПИСОТ НА
СТАВКИ ШТО ЌЕ СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ
ПРЕСМЕТКА НА КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
(1) Во Правилникот за видовите и описот на ставки
што ќе се земат предвид при пресметка на капиталот на
друштво за осигурување и/или реосигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/11 и 64/11),
во членот 8, во ставот (5) зборовите: „ во хартиена и“
се бришат. По зборовите: „електронска форма“ се додаваат зборовите. „на начин утврден од страна на
Агенцијата за супервизија на осигурување“.
(2) Ставовите (6) и (7) се бришат.
(3) Ставот (8) станува став (6).
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Член 2
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за вториот
квартал за 2016 година.
Бр. 02-298/4
22 март 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
__________

(2) Ставот (5) се брише.
(3) Во ставот (6) кој станал став (5) после зборот:
“Агенцијата„ се додаваат зборовите: “во рок од 8 дена
од намалувањето на кредитниот рејтинг за издавачот
или хартијата од вредност под дозволеното ниво„.
(4) Ставот (7) станува став (6).
Член 9
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.

1725.
Врз основа на членот 158-ѕ, точка 1) и членот 74,
точка 6) од Законот за супервизија на осигурување
(„Службен весник на Република Македонија” бр.27/02,
79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15,
192/15 и 23/16), Советот на експерти на Агенцијата за
супервизија на осигурување на седница одржана на ден
22.3.2016 година, донесе

(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за вториот
квартал за 2016 година.

ПРАВИЛ НИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИ И КАРАКТЕРИСТИКИ
НА СРЕДСТВАТА КОИ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ И СРЕДСТВАТА КОИ ЈА
ПОКРИВААТ МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА, КАКО И ДЕТАЛНО ПЛАСИРАЊЕ И ОГРАНИЧУВАЊЕ
НА ТИЕ ВЛОЖУВАЊА И НИВНО ВРЕДНУВАЊЕ

1726.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) и членот 122
став (1) точка 4) од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија”
бр.27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14,
112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница
одржана на ден 22.3.2016 година, донесе

Член 1
(1) Во Правилникот за видови и карактеристики на
средствата кои ги покриваат техничките резерви и
средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/11 и 127/14), членот 6 се преименува во “член 5„.
(2) Последователно на став (1) од овој член, се преименува редниот број на секој член од наведениот Правилник.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОТ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА
СТАВКИТЕ ОД БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА И
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БИЛАНСИ

Член 2
Во членот 7, кој станал член 6, во алинеја 3, зборот:
„неповолно“ се заменува со зборот: „негативно“.
Член 3
Во членот 8, кој станал член 7, зборот: „неповолно“
се заменува со зборот: „негативно“.
Член 4
Во членот 9, кој станал член 8, во алинеја 3 зборот:
„неповолно“ се заменува со зборот: „негативно“.
Член 5
Во членот 10, кој станал член 9, зборот: „неповолно“ се заменува со зборот: „негативно“.
Член 6
Во членот 11, кој станал член 10, во ставот (1) зборовите: “точка 9)„ се заменуваат со зборовите: “точка 10)„.
Член 7
Во членот 17, кој станал член 16, во ставот (3) точката
на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „,во рок од 8 дена по завршување на месецот“.
Член 8
(1) Во членот 19, кој станал член 18, во ставот (4)
зборовите: “и хартиена„ се бришат. После зборовите:
„електронска формаˮ се додаваат зборовите: „на начин
утврден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување“.

Бр. 02-298/5
22 март 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
__________

Член 1
(1) Во Правилникот за методот за вреднување на
ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10 и 141/13), во членот 2, во ставот
(2) зборовите: „Формата и содржината на извештајот го
пропишува Агенцијата за супервизија на осигурување“
се бришат.
(2) Во ставот (3), зборовите: „писмено иˮ се бришат. После зборот: „електронски“ се додаваат зборовите: „на начин утврден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување“.
(3) Во ставот (3), во алинеја 4, зборовите: „31 мартˮ
се заменуваат со зборовите „31 јануари“.
Член 2
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на кварталните извештаи за
вториот квартал за 2016 година.
Бр. 02-298/6
22 март 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
__________

1727.
Врз основа на членот 158-s точка 1) од Законот за
супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 79/07, 88/08, 67/10,
44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на ден 22.3.2016 година,
донесе
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ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ
РЕОСИГУРУВАЊЕ

189/14), во членот 2, во ставот (1) се додава точка 6. која гласи: „6.Годишни Финансиски извештаи, согласно
Законот за трговски друштва“.
(2) Во ставот (3), точката 6) се менува и гласи: „Годишни финансиски извештаи, согласно Законот за трговски друштва“.

Член 1
(1) Во Правилникот за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за
осигурување и/или реосигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/12), во членот 3, во
ставот (3) зборовите: „во рок од три месеци од истекот
на деловната година за која истите се составуваат“ се
заменуваат со зборовите: „најдоцна до 1 март во тековната за претходната година“.
(2) Во ставот (5) зборовите: „во хартиена иˮ се бришат. После зборовите: „електронска форма ˮ се додаваат зборовите: „на начин утврден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување“.
(3) Ставот (6) се брише.

Член 2
(1) Во членот 4, во ставот (6) зборовите: „ хартиена
и“ се бришат. По зборовите: „електронска форма“ се
додаваат зборовите: „на начин утврден од страна на
Агенцијата за супервизија на осигурување“.
(2) Во членот 4 ставот (7) се брише.

Член 2
Во Прилог 2, Упатство за пополнување на дополнителните финансиски извештаи, во точка 8. Извештај за
вложувања кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва, во потточка 8.2. Упатство за пополнување на извештајот за вложувања кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва, во ставот Опис на
вертикалните позиции, зборовите: „вкупниот капитал? се
заменуваат со зборот: „капиталот“. Зборовите: „085 од
Извештајот за финансиска состојба)ˮ се заменуваат со
зборовите: „V од образецот за Пресметка на капиталот)ˮ.
Член 3
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на кварталните извештаи за
вториот квартал за 2016 година.
Бр. 02-298/7
22 март 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
__________

1728.
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член
151 од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 79/07,
88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15
и 23/16), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на
22.3.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО
ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА И БАНКИТЕ ГИ ПОДНЕСУВААТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ И КРАЈНИ РОКОВИ И НАЧИНИ
НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСТИТЕ
Член 1
(1) Во Правилникот за содржината на извештаите
кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 56/12 и

Член 3
(1) Во член 5 став (1) точки 2), 3) и 4) зборовите:
„за застапување во осигурување“ се бришат.
Член 4
(1) Во насловот на членот 7, бројот :„(5)ˮ се менува
со бројот: „(4)ˮ.
(2) Во ставот (2), бројот: „4)ˮ се менува со бројот:
„3)ˮ.
(3) Во ставот (3), бројот: „6)ˮ се менува со бројот:
„5)ˮ.
Член 5
По членот 8 се додава нов член 9 кој гласи:
Член 9
Во однос на член 2 став (1) точка 6. и став (3) точка
6. од овој правилник, друштвата за застапување во осигурување и осигурително брокерските друштва се
должни до Агенцијата да достават годишни неревидирани финансиски извештаи изготвени во согласност со
Законот за трговски друштва најдоцна до 1 март во тековната година, за претходната деловна година.
Членовите 9 и 10 стануваат членови 10 и 11 соодветно.
Член 5
(1) Во Упатството за пополнување на обрасците
ОДЗ1, во точка 1. Општи одредби, во ставот 1, после
зборовите: „Друштвото за застапување во осигурување“ се додаваат зборовите: „и банката“.
(2) Во ставот 2, после зборовите: „Друштвото за
застапување во осигурување“ се додаваат зборовите: „и
банката“.
(3) Во точката 1. Општи одредби, во вториот став,
зборот: „worksheetˮ, се заменува со зборовите: „работен лист“.
(4) Во точката 2. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1, 100. Број на склучени договори, во ставот
4 , после точката на крајот на реченицата се додава реченицата: „Доколку е издадена само една полиса за
осигурување на живот со доплата за осигурување од
незгода и доброволно здравствено осигурување, тогаш
овој параметар треба да се прикаже на слениот начин:
се впишува 1 во 1901, 2 во 1902 и 1 во 19ˮ.
(5) Во точката 2. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1, 300. Реализирана провизија, зборовите: „Осигурителното брокерско друштво“ се заменуваат со зборовите:
„друштвото за застапување во осигурување и банката“.
(6) Во точката 2. Упатство за пополнување на образецот ОДЗ1, 400. Пресметана провизија, зборовите: „Осигурителното брокерско друштво“ се заменуваат со зборовите:
„друштвото за застапување во осигурување и банката“.
Член 6
(1) Во Упатството за пополнување на обрасците
ОБД1 и ОБД2, во точката 1. Општи одредби во во ставот 2, зборот: „worksheetˮ, се заменува со зборовите.
„работен лист“.
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(2) Во точката 2. Упатство за пополнување на
обрасците ОБД1 и ОБД2, 100. Број на склучени договори, во ставот 4 после точката на крајот на реченицата се додава реченицата: „Доколку е издадена
само една полиса за осигурување на живот со доплата за осигурување од незгода и доброволно
здравствено осигурување, тогаш овој параметар
треба да се прикаже на слениот начин: се впишува
1 во 1901, 2 во 1902 и 1 во 19ˮ.
Член 7
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за вториот
квартал за 2016 година.
Бр. 02-298/8
22 март 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
__________

1729.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) и членот 74
точки 8) и 9)од Законот за супервизија на осигурување
(“Службен весник на Република Македонија” бр.27/02,
79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 112/14, 153/15,192/15
и 23/16), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на
22.3.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА ЛИКВИДНОСТ И
МИНИМАЛНАТА ЛИКВИДНОСТ
Член 1
(1) Во Правилникот за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност
(“Службен весник на Република Македонија” бр.
64/11), во членот 9, во ставот (1) зборот: „петˮ се заменува со зборот: „десет“.
(2) Во ставот (2), зборовите: „и хартиена“ се бришат. После зборовите: „електронска форма“ се додаваат зборовите: „на начин утврден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување“.
(3) Ставот (3) се брише.
Член 2
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за вториот
квартал за 2016 година.
Бр. 02-298/9
22 март 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
__________

1730.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1), членот 74 точки 4) и 9) и членот 104 став (1) точка 2) од Законот за
супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 79/07, 88/08, 67/10,
44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15 и 23/16), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Македонија на седница одржана на ден 22.3.2016 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПОТРЕБНОТО
НИВО НА МАРГИНА НА СОЛВЕНТНОСТ НА
Д РУШ Т В А Т А З А О С И ГУ РУ В А ЊЕ И/ ИЛ И
РЕОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
(1) Во Правилникот за пресметка на потребното ниво на маргина на солвентност на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/11 и 41/11), во членот 4, во ставот (3), зборовите: „во хартиена и“ се бришат. После
зборовите: „електронска форма“ се додаваат зборовите:
„на начин утврден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување“.
(2) Ставовите (4) и (5) се бришат.
Член 2
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, a ќе се применува од 1 април 2016 година.
(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за вториот
квартал за 2016 година.
Бр. 02-298/10
22 март 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1731.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16 и 53/16), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15),
постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ТАН
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Визбегово Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 29.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ТАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Визбегово
Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 190 Визбегово Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска
дејност производство на електрична енергија во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ТАН СОЛАР“.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа
одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-02/16
29 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија,
трговија и услуги ТАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Визбегово
Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 190
Визбегово Скопје
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
29.3.2016 година
4. Датум на важење на лиценцата
29.3.2051 година
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 266.01.1/16
6. Број на деловниот субјект – 6866107
7. Единствен даночен број – 4038013507254
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе
ја врши од фотонапонска електроцентрала „ТАН СОЛАР“ на КП бр. 956/1, КО Визбегово општина Бутел.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и
услуги ТАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Визбегово Скопје, со седиште на ул. Качанички пат бр. 190 Визбегово Скопје,
(во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со
лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот
систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
пазарните правила;
- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во
процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето
на претходната година. Годишниот извештај содржи
податоци особено за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) преземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и
воена и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
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15. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, квартални и
годишни извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.
16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап
во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење
на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности.
18. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен
на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – „ ТАН СОЛАР“
со планирана моќност од 49,92 кW;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа – 2016 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 45 години.

3. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 192 x 260 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – REC 260 PE-260W;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 260 Wp,
- Напон: 30,7V,
- Струја: 8,5A
- Вкупна инсталирана моќност: 49,92 кW.
4. тип, производител и номинални податоци на инвертор – Advanced Energy AE3TL-020K-2; Advanced
Energy AE3TL-02K-1 ;
- Номинални податоци на инвертор:
- Максимална моќнoст на инвертор – 24000W /
20000W:
5. годишно сончево зрачење на таа локација – 1350
kWh/m2;
6. очекувано производство на електрична енергија –
67.500 kWh – годишно
__________
1732.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Трговското друштво за производство, изградба на мала
хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување
на статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија,
на седницата одржана на ден 29.3.2016 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ
ДОО Скопје, со седиште на ул. Огњен Прица бр.41А,
Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за хидроелектроцентралата „МХЕ 116“ со планирана
моќност од 100 kW и со локација реф. бр. 116 нa водотекот на река Бањанска, КО Бањани, Општина Чучер
Сандево (согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија за МХЕ 116 со реф.бр.
116, склучен помеѓу Министерство за економија со
бр.12-3043/1 од 31.3.2010 година и Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана
и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.02-2010
од 31.3.2010 година, Анекс на Договорот за концесија
склучен помеѓу Министерство за економија со бр.125714/1 од 28.11.2012 година и Трговското друштво за
производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.05/12 од
14.11.2012 година, Анекс на Договорот за концесија,
склучен помеѓу Министерство за економија со бр.123951/2 од 12.8.2014 година и Трговското друштво за
производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.05/14 од
12.8.2014 година, Анекс на Договорот за концесија,
склучен помеѓу Министерство за економија со бр.125384/2 од 5.11.2014 година и Трговското друштво за
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производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.07/14 од
5.11.2014 година, Анекс на Договорот за концесија,
склучен помеѓу Министерство за економија со бр.123308/1 од 11.5.2015 година и Трговското друштво за
производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.01-01/2015 од
13.5.2015 година, Анекс на Договор за концесија, склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-5694/1
од 16.9.2015 година и Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги
ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.01-05/15 од
18.9.2015 година и Известување од Министерство за
економија со бр. 12-993/5 од 29.2.2016 година за неизвршување на обврската за изградба на МХЕ 116 со
реф.бр. 116 со дополнителен рок до 3.7.2016 година за
отпочнување со комерцијална работа).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје, со седиште на ул. Огњен
Прица, бр.41А, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-211;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ 116“;
- податоци за локација на електроцентралата: реф.
бр. 116 нa водотекот на река Бањанска, КО Бањани,
Општина Чучер Сандево;
- планирана моќност на електроцентралата: 100 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 497.501 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за
производство на електрична енергија за МХЕ 116 со
реф.бр. 116, склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-3043/1 од 31.3.2010 година и Трговското
друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.022010 од 31.3.2010 година, Анекс на Договорот за
концесија склучен помеѓу Министерство за економија
со бр.12-5714/1 од 28.11.2012 година и Трговското
друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со
бр.05/12 од 14.11.2012 година, Анекс на Договорот за
концесија, склучен помеѓу Министерство за економија
со бр.12-3951/2 од 12.8.2014 година и Трговското
друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со
бр.05/14 од 12.8.2014 година, Анекс на Договорот за
концесија, склучен помеѓу Министерство за економија
со бр.12-5384/2 од 5.11.2014 година и Трговското
друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со
бр.07/14 од 5.11.2014 година, Анекс на Договорот за
концесија, склучен помеѓу Министерство за економија
со бр.12-3308/1 од 11.5.2015 година и Трговското
друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.0101/2015 од 13.5.2015 година, Анекс на Договор за
концесија, склучен помеѓу Министерство за економија
со бр.12-5694/1 од 16.9.2015 година и Трговското
друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.0105/15 од 18.9.2015 година и Известување од Министерство за економија со бр. 12-993/5 од 29.2.2016 година
за неизвршување на обврската за изградба на МХЕ 116
со реф.бр. 116 со дополнителен рок до 3.7.2016 година
за отпочнување со комерцијална работа;
- датум на престанок на важење на ова решение:
3.7.2016 година.
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3. Хидроелектроцентралата „МХЕ 116“ со планирана
моќност од 100 kW и со локација реф. бр. 116 нa водотекот на река Бањанска, КО Бањани, Општина Чучер Сандево (согласно Договор за концесија за вода за изградба
на мали хидроелектрични централи за производство на
електрична енергија за МХЕ 116 со реф.бр. 116, склучен
помеѓу Министерство за економија со бр.12-3043/1 од
31.3.2010 година и Трговското друштво за производство,
изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.02-2010 од 31.3.2010 година,
Анекс на Договорот за концесија склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-5714/1 од 28.11.2012
година и Трговското друштво за производство, изградба
на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО
Скопје со бр.05/12 од 14.11.2012 година, Анекс на Договорот за концесија, склучен помеѓу Министерство за
економија со бр.12-3951/2 од 12.8.2014 година и Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со
бр.05/14 од 12.8.2014 година, Анекс на Договорот за
концесија, склучен помеѓу Министерство за економија
со бр.12-5384/2 од 5.11.2014 година и Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и
услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.07/14 од
5.11.2014 година, Анекс на Договорот за концесија,
склучен помеѓу Министерство за економија со бр.123308/1 од 11.5.2015 година и Трговското друштво за
производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.01-01/2015 од
13.5.2015 година, Анекс на Договор за концесија, склучен помеѓу Министерство за економија со бр.12-5694/1
од 16.09.2015 година и Трговското друштво за производство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИДРОИНВЕСТ ДОО Скопје со бр.01-05/15 од 18.9.2015 година и Известување од Министерство за економија со
бр. 12-993/5 од 29.2.2016 година за неизвршување на обврската за изградба на МХЕ 116 со реф.бр. 116 со дополнителен рок до 3.7.2016 година за отпочнување со комерцијална работа), треба да биде пуштена во употреба
во рокот утврден во точка 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-07/16
29 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Стр. 28 - Бр. 61

1733.

31 март 2016

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

III НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА

ДОГОВОР

Член 3
Средствата предвидени во член 2 од Договорот ќе
се наменат исклучиво за реализација на предметот на
Договорот.

Склучен во Скопје во 2016 година помеѓу:
1. Град Скопје, со седиште на бул.Илинден 82, застапуван од градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски (во натамошниот текст: Град Скопје) од една
страна и
2. Општина Карпош со седиште на ул.„Радика“
бр.9, застапувана од градоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, (во натамошниот текст: Општина Карпош), од друга страна.
I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Со овој Договор се регулираат правата и обврските
помеѓу Град Скопје и Општина Карпош за воспоставување соработка за финансиско учество за реализација
на дел од улицата 6 н.м.„Бардовци“ во должина од 150
м, делница од Црква Св.Тројца спрема новоизградените индивидуални станбени објекти.
Договорот се склучува по претходно донесени одлуки за меѓуопштинска соработка, и тоа: Одлука на
Советот на Град Скопје бр. 07-542/1 од 28.1.2016 година и Одлука на Советот на Општина Карпош бр. 09 –
1103/8 од 9.2.2016 година.
II НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ
Член 2
Град Скопје во остварувањето на соработката ќе
учествува со финансиски средства обезбедени од Буџетот на Град Скопје за 2016 година, во износ од 849.570
денари.

IV СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 4
Град Скопје ќе го реализира спроведувањето на
Договорот преку ЈП Улици и патишта.
V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 5
Договорот е составен од 6 (шест) еднообразни примероци, од кои по 3 (три) за секоја страна.
VI ПРАВНА ЗАШТИТА
Член 6
Евентуалниот спор помеѓу Град Скопје и Општина
Карпош во врска со предметот на овој Договор ќе го
решава Управниот суд во Скопје.
Град Скопје
Градоначалник,
Коце Трајановски,с.р.

Општина Карпош
Градоначалник,
Стефчо Јакимовски,с.р.

Бр. 08-2277/1
24 март 2016 година
Скопје

Бр. 03-167/3
24 март 2016 година
Скопје
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