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на членови на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13) е 

направена грешка поради што се дава  

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Во точката 1 алинеја 2 наместо зборот „самоуправа“ треба да стои зборот „политика“. 

 

        Бр. 10-2254/20                                       Од Законодавно-правната 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1953. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25 став 3 од За-
конот за изменување и дополнување на Законот за зем-
јоделското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.95/2012), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 4.6.2013 година, до-
несе 

     
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА  УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ТУРИСТИЧКИ,  УГОСТИТЕЛ-
СКИ И РЕКРЕАТИВНИ ОБЈЕКТИ, КО СЛЕПЧЕ,  

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација  за 
изградба на туристички, угостителски и рекреативни 
објекти, КО Слепче, општина Демир Хисар. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена ги има следните катастарски инди-
кации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-3373/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1954. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 4.6.2013 година, донесе 

                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ 
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА СЕЛО СВИЊИШТЕ, КО СВИЊИШТЕ,  

ОПШТИНА ДРУГОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за проширу-
вање на границите на планскиот опфат на Урбанистич-
ки план за село Свињиште во КО Свињиште (викенд 
куќа), општина Другово.  

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр. 41-3374/1 Заменик на претседателот 

4 јуни 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1955. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 

земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011) и член 25 став 3 од За-

конот за изменување и дополнување на Законот за зем-

јоделското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија“бр. 95/2012)  Владата на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 4.6.2013 година, до-

несе 

      

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ,  ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  

ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС СО 

КЛАСА НА НАМЕНА Г2 –ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧ-

КА ИНДУСТРИЈА, КО НИКИШТАНИ, ОПШТИНА  

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација  за  

изградба на стопански комплекс со класа на намена Г2 

–лесна незагадувачка индустрија, КО Никиштани, оп-

штина Ѓорче Петров. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена , согласно Геодетски елаборат со 

список на индикации за планска програма за изработка 

на ЛУПД КО Никиштани, изработен од ДПЗИГ Геофо-

то Зенит Инженеринг ДОО бр.0701-1025/2 од 

22.06.2012 година, ги има следните катастарски инди-

кации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

        Бр. 41-3375/1                                                      Заменик на претседателот 
    4 јуни 2013 година                                                     на Владата на Република 
            Скопје                                                     Македонија, 

                                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

1956. 
Врз основа на член 194 став 3 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 
148/11 и 55/12), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКУПНИНА НА СТАН НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА НА КОИ НЕ ИМ Е ОБЕЗБЕДЕНО 

КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖБЕН СТАН 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на висината на на-

доместокот на трошоците за закупнина на стан на вра-
ботените во Армијата на Република Македонија на кои 
не им е обезбедено користење на службен стан („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.116/12 и 
31/13), во членовите 3 и 4 зборовите: „закупнината за 
користење на службен стан“ се заменуваат со зборови-
те: „трошоците за закупнина на стан“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.01-1271/2  

3 јуни 2013 година Министер за одбрана, 
Скопје Таљат Џафери, с.р. 

__________ 
                                                                                                

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

1957. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата за соработка меѓу Владата на Републи-

ка Македонија и Владата на Република Србија во кон-
текст на процесот на пристапување кон Европската 
унија, склучена во Скопје на 18 февруари 2013 година, 
ратификувана од Собранието на Република Македонија 
со Закон за нејзина ратификација („Службен весник на 
РМ“ бр. 71/2013), влезена е во сила на 21 мај 2013 го-
дина. 
 

30 мај 2013 година                              Министер, 

       Скопје                               м-р Никола Попоски, с.р. 

__________ 

1958. 

О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Македонската влада и Шпанската 

влада за заемно признавање и замена на националните 
возачки дозволи, склучен во Скопје на 6 октомври 2011 
година, ратификуван со Закон за ратификација на 
Договорот меѓу Македонската влада и Шпанската 
влада за заемно признавање и замена на националните 
возачки дозволи („Службен весник на РМ“ бр. 
57/2012), влегува во сила на 28 јуни 2013 година. 
 

3 јуни 2013 година                             Министер, 

           Скопје                          м-р Никола Попоски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1959. 
Врз основа на член 50 став (9) од Законот за квали-

тетот на земјоделските производи („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11 и 55/12), ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЈАЈЦАТА НАМЕНЕТИ 
ЗА ПАЗАР И ЈАЈЦАТА НАМЕНЕТИ ЗА ИНКУБА-
ЦИЈА, ОЗНАКИТЕ И УПОТРЕБАТА НА ОЗНАКИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на означување на јајца-
та наменети за пазар и јајцата наменети за инкубација, 
ознаките и употребата на ознаките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 35/11) во членот 2, ста-
вот (2) се менува и гласи: 

„(2) Првата ознака на производниот код од став (1) 
на овој член се однесува на начинот на одгледување, 
следните три ознаки ја означуваат земјата на потекло, 
наредните четири ознаки се однесуваат на одобрениот 
број доделен од Агенцијата за храна и ветеринарство за 
сортирање и пакување на конзумни јајца, а последните 
четири броеви се регистерскиот број на одгледували-
штето.“ 

  
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 сеп-
тември 2013 година. 

 
Бр. 11-14826/1 Министер за земјоделство, 

7 јуни 2013 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1960. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ПРИЛЕП 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Прилеп, број 02-
511/2  донесен од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на  23.5.2013 година . 

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

 
Бр. 10-3462/3  

5 јуни 2013 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 
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1961. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРОБИШТИП 

 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за 

социјална работа Пробиштип, број 01-238/1 донесен од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на 27.5.2013 година. 

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

 
Бр.10-3446/4  

3 јуни 2013 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1962. 
Врз основа на член 22-б став (12) од Законот за жи-

вотната средина („Службен весник на Република Маке-
донија” број 53/20, 81/20, 24/20, 159/20, 83/20, 48/10, 
124/10, 51/11 и 123/12), министерот за животна средина 
и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И 
РЕЦИКЛИРАЊЕ НА СУПСТАНЦИИТЕ ШТО ЈА 
ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА (

*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на соби-
рање, обновување и рециклирање на супстанциите што 
ја осиромашуваат озонската обвивка (во понатамошни-
от текст: супстанции).  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:  

1. „Собирање на супстанциите“ e преземање на пре-
вентивни мерки, како и мерки на извлекување и скла-
дирање на супстанциите што ја осиромашуваат озон-
ската обвивка од опрема во текот на нејзиното одржу-
вање и сервисирање, а пред отстранување на супстан-
циите. 

2. „Обновување на супстанциите“ e преработка на 
собраните количини на супстанциите со цел да се по-
стигнат исти или слични својства на обновените суп-
станции со оригиналните супстанции имајќи ја пред-
вид нивната намена. 

                            
 Со овој правилник за врши усогласување со Регулатива (ЕК) 

број 1005/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 

септември 2009 за супстанциите што ја осиромашуваат озонската 
обвивка, CELEX бр.“32003R0105 

3. „Рециклирање“ e повторна употреба  на собрани-
те количини на супстанции  со спроведување на осно-
вен процес за чистење. 

4. „Опрема која содржи супстанции“ е стационарна 
опрема или системи, вклучувајќи разладни уреди, кли-
матизери или топлотни пумпи, или системи за заштита 
од пожари и нивните разводни мрежи. 

5. „Опремата за собирање, обновување и рецикли-
рање” на супстанциите е апаратура составена од маши-
на за собирање, филтер за прочистување на супстанци-
јата и сервисен цилиндер за складирање на обновената 
и прочистената супстанција. 

6. „Топлотна пумпа“ е уред или инсталација која 
екстрахира топлина при ниски температури од воздух, 
вода или земја и обезбедува топлина.  

7. „Истекувања на супстанции“ е неконтролирано 
испуштање на супстанциите во животната средина од 
опремата во која се користат.  

 
Член 3 

Сите лица што посeдуваат опрема која содржи суп-
станции (во понатамошниот текст: опрема) превземаат 
превентивни мерки од член 4 на овој правилник заради 
минимизирање на истекувањата на супстанциите со 
проверување на истекувањата најмалку еднаш годишно 
зависно од количината на супстанцијата во опремата, и 
нивно собирање, обновување и рециклирање.  

 
Член 4 

(1) Превентивните мерки кои се преземаат со цел 
минимизирање на истекувањата на супстанции, вклу-
чуваат: 

- проверка на опремата која содржи супстанции во 
количина од 3 или повеќе килограми еднаш годишно; 

- проверка на опремата која содржи супстанции во 
количина од 30 или повеќе килограми на секои шест 
месеци; 

- проверка на опремата која содржи супстанции во 
количина од 300 или повеќе килограми на секои три 
месеци; 

- санирање на секое откриено истекување колку 
што е можно побрзо, а најкасно во рок од 14 дена; 

- проверка на опремата од истекувања во рок од 1 
месец по спроведеното санирање на истекувањето за да 
се осигура дека поправката има ефект; 

- евиденција на проверките на истекувањата од 
опремата и 

- означување на опремата.  
(2) Евиденцијата од став (1) алинеја 6 на овој член 

се води во евидентна книшка.  
(3) Формата и содржината на евидентната книшка 

од став (2) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е со-
ставен дел на овој правилник.  

(4) Означувањето од став (1) алинеја 7 на овој член 
се врши со етикетата дадена во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Собирањето, обновувањето и рециклирањето на 
супстанциите може да се врши во истите простории ка-
де се наоѓа опремата од која се собира, обновува и ре-
циклира супстанцијата или пак во посебно одвоен про-
стор наменет за собирање, обновување и рециклирање 
на супстанциите.   
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Член 6 
Просторот во кој се врши собирање, обновување и 

рециклирање на супстанциите од членот 5 на овој пра-
вилник треба да има посебно определено: 

- место за собирање, обновување и рециклирање на 
супстанции, 

- место за складирање на собрани  супстанции,  
- место за чување/сместување на рециклирани суп-

станции и  
- место за складирање на отпад од рециклирање на 

супстанции.  
 

Член 7 
Посебно определениот простор од член 6 на овој 

правилник не треба да се користи за други цели и треба 
да биде обезбеден со посебен пристап.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 8 

Собирањето, обновувањето и рециклирањето на 

супстанциите се врши со соодветна опрема што треба 

да ја поседуваат правните лица кои вршат собирање, 

обновување и рециклирање на супстанциите.  

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 07-1367/5 Министер за животна средина 

5 јуни 2013 година и просторно планирање, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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Врз основа на член  22-а став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 и 123/12), министерот за животна средина и 

просторно планирање, донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СУПСТАНЦИИТЕ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА КАКО  

И ПРОИЗВОДИТЕ КОИ СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА ОСИРОМАШУВААТ  

ОЗОНСКАТА ОБВИВКА* 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка, како и произ-

водите кои содржат супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка. 

 

Член 2 

Потенцијал на осиромашување на озонската обвивка во смисла на овој правилник значи вредност што го 

дава потенцијалниот негативен ефект на секоја супстанција на озонската обвивка. 

 

Член 3 

(1) Супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

(2) Производите кои содржат супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка се дадени во Прилог 2 

кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 07-2931/5                                           Министер за животна средина 

 5 јуни 2013 година                                           и просторно планирање, 

         Скопје                                            Абдилаќим Адеми, с.р. 

 

____________________ 
* Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕК) број 1005/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 

септември 2009 за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, CELEX бр.32009R1005 

1963. 
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1964. 
Врз основа на член 22-a став (4) од Законот за жи-

вотната средина („Службен весник на Република Маке-

донија” број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 

124/10, 51/11 и 123/12), министерот за животна средина 

и просторно планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДО-

СТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА УВЕЗЕНИ И/ИЛИ 

ИЗВЕЗЕНИ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА ОСИРОМАШУ-

ВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА, КАКО И ЗА ПРОИЗ-

ВОДИТЕ КОИ СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ КОИ ЈА 

ОСИРОМАШУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА(
*
) 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на доставување на извештајот за увезе-

ни и/или извезени супстанции кои ја осиромашуваат 

озонската обвивка (во понатамошниот текст: супстан-

ции), како и за производите кои содржат супстанции 

кои ја осиромашуваат озонската обвивка.  

 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:  

1. „Увоз“ е внесување на супстанции и производи 

кои содржат супстанции на територијата на Република 

Македонија. 

2. „Извоз“ е изнесување на  супстанции и произво-

ди кои содржат супстанции од територијата на Репуб-

лика Македонија. 

 

Член 3 

(1) Извештајот за увезените супстанции и/или про-

изводи кои содржат супстанции ги содржи следните 

податоци: 

- Година за која се известува; 

- Назив и седиште на правното лице; 

- Назив на супстанција/производ кој содржи суп-

станции; 

- Количина на увезени супстанции и/или производи 

кои содржат супстанции кои се увезени на територија-

та на Република Македонија; 

- Количина на супстанции и/или производи кои со-

држат супстанции кои се ставени во промет на терито-

ријата на Република Македонија; 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕК) 

број 1005/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 

септември 2009 за супстанциите што ја осиромашуваат озонската 
обвивка, CELEX бр. 32009R1005 

- Количина на складирани залихи на супстанции 

/производи кои содржат супстанции; 

- Цел на увозот; 

- Крајни корисници на увезените супстанции што ја 

осиромашуваат озонската обвивка;  

- Извозник / земја на извоз; 

- Место и датум и 

- Печат и потпис на одговорното лице. 

(2) Извештајот од став (1) на овој член се издава на 

бела хартија во А4 формат. 

(3) Формата и содржината на извештајот за увезе-

ните супстанции и/или производи кои содржат суп-

станции е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 4 

(1) Извештајот за извезените супстанции и/или про-

изводи кои содржат супстанции треба да содржи: 

- Година за која се известува; 

- Назив и седиште на правното лице; 

- Назив на супстанција/производ кој содржи суп-

станции; 

- Количина на извезени супстанции и/или произво-

ди кои содржат супстанции; 

- Цел на извозот; 

- Увозник / земја на увоз; 

- Место и датум и 

- Печат и потпис на одговорното лице. 

(2) Извештајот од став (1) на овој член се издава на 

бела хартија во А4 формат. 

(3) Формата и содржината на извештајот за извезе-

ните супстанции и/или производи кои содржат суп-

станции е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 5 

Извештаите од член 3 и 4 од овој правилник се до-

ставуваат во писмена и електронска форма. 

                                                             

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 07-2932/5 Министер за животна средина 

5 јуни 2013 година и просторно планирање, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

1965. 
Врз основа на член 18 став (1) алинеја 2 од Избор-

ниот законик („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 
51/11, 54/11, 142/12, 31/13 и 34/13), а во врска со Одлу-
ка на Државната изборна комисија број 07-1371/1 од 
3.4.2013 година, Државната изборна комисија на сед-
ницата одржана на 5.6.2013 година, во состав: претсе-
дател Борис Кондарко, потпретседател м-р Субхи Јаку-
пи и членовите Влатко Сајкоски, Сашо Срцев, Анета 
Стефановска, Виолета Дума и Бедредин Ибраими, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
 
I. Во Одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 60/11, 65/11, 67/11, 72/11, 15/13, 16/13, 
17/13, 21/13, 23/13, 28/13, 32/13 и 38/13) број 10/1861/1 
од 4.6.2012 година, број 10/810/6 од 4.11.2012 година и 
број 07-1371/1 од 3.4.2013 година, се врши следното 
изменување и тоа: 

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
Чаир, членот Нико Дуловски, се разрешува. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ и на интернет страницата на Државна-
та изборна комисија. 

 
Бр. 07-1371/2 Претседател 

6 јуни 2013 година на Државната изборна  
Скопје комисија, 

 Борис Кондарко, с.р. 
____________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1966. 
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА АКВА-
КУЛТУРА, НЕЈЗИНАТА НАМЕНА, КАКО И НАЧИ-
НОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ 
ПРИ СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА АКВАКУЛТУРА

(*)
 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за ста-
вање во промет на аквакултура, нејзината намена, како 
и начинот на вршење на официјални контроли при ста-
вање во промет на аквакултура. 

                            
() Со овој правилникот се врши усогласување со ДИРЕКТИВАТА 
НА СОВЕТОТ 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 за здравствените 

барања за аквакултурата и производи од аквакултура, и за спречу-

вање и контрола на одредени болести кај водни животни, број 

32006L0088; со последната измена со Директива на Комисијата 

2008/53/EЗ, број 32008L0053 и РЕГУЛАТИВАТА НА КОМИСИ-

ЈАТА (ЕЗ) бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 за имплементирање 
на Директивата на Советот 2006/88/EЗ во врска со условите и бара-

њата за сертификација за ставање во промет и увоз во Заедницата 

на животни од аквакултура и производи од аквакултура и за утвр-
дување на листа на векторски видови, број 32008R1251. 

Член 2 
(1) Одредбите од овој правилник се применува на: 
1) болестите и видовите аквакултура кои се прием-

чиви на нив, наведени во Прилог 1 Дел Б од Правилни-
кот за начинот и постапката на пријавување на болести 
кои задолжително се пријавуваат и листа на болести 
кои задолжително се пријавуваат

(*1)
; 

2) видови на животни вектори; 
3) условите за ставање во промет на украсни водни 

животни што потекнуваат или се наменети за затворе-
ни објекти за украсни видови животни и 

4) условите за сертификација при ставање во про-
мет на:  

- аквакултура наменета за одгледување, вклучител-
но и области за повторно насадување, води за рекреа-
тивен риболов и отворени објекти за украсни видови и 
порибување и  

- аквакултура и производи од аквакултура наменети 
за исхрана на луѓе. 

(2) Одредбите од овој правилник не се применуваат 
на аквакултура и производи од аквакултура кои се на-
менети за ставање во промет за научни цели. Ставање-
то во промет за научни цели не треба да го загрозува 
здравствениот статус на аквакултурата на дестинација-
та или на локациите на транзит во однос на болестите 
наведени во Прилог 1 Дел Б од Правилникот за начи-
нот и постапката на пријавување на болести кои задол-
жително се пријавуваат и листа на болести кои задол-
жително се пријавуваат

(*1)
 и се врши по претходно из-

вестување на Агенцијата за храна и ветеринарство (во 
понатамошниот текст: Агенцијата). 

 
Член 3 

(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно 
здравство и прописите донесени врз основа на тој за-
кон се применуваат и во овој правилник. 

(2) Одделни изрази употребени во овој правилник 
го имаат следното значење:  

1) „затворени објекти за украсни видови животни“ 
се продавници за домашни миленици, украсни езерца 
во градини, аквариуми или објекти за трговија на голе-
мо со украсни водни животни кои: 

- немаат контакт со природните води или  
- се опремени со системи за третман на отпадни во-

ди со што се намалува ризикот од пренесување на бо-
лестите на природните води до прифатливо ниво; 

2) „отворени објекти за украсни видови животни“ 
се сите објекти за украсни видови животни кои не се 
опфатени со поимот затворени објекти за украсни ви-
дови животни и 

3) „порибување“ е ослободување на аквакултура во 
природните води. 

 
Член 4 

(1) За да стави во промет аквакултура, објектите за 
производство на аквакултура треба да се одобрени од 
страна на Агенцијата и да ги исполнуваат одредбите од 
член 5 од овој правилник. 

(2) Во случај кога повеќе објекти за производство 
на аквакултура за мекотели се наоѓаат во еден дел каде 
се одгледуваат мекотели, едно одобрение може да важи 
за сите објекти. 

(3) Центрите за испорака, центрите за пречистува-
ње или сличните дејности лоцирани во дел каде се одг-
ледуваат мекотели во секој случај треба да имаат пое-
динечно одобрение. 

(4) За да стави во промет производи од аквакултура, 
објектите за преработка на аквакултура во кои се пре-
работува аквакултура во случај на потврда на егзотич-
на болест согласно член 10 од Правилникот за мерки за 
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сузбивање и искоренување на одредени болести кај 
водните животни

(*9)
 треба да се одобрени од страна на 

Агенцијата и да ги исполнуваат одредбите од член 5 од 
овој правилник. 

(5) Објекти за производство на аквакултура и обје-
кти за преработка на аквакултура треба да имаат единс-
твен број на одобрение. 

(6) По исклучок од ставовите (1), (2) и (3) на овој 
член, следните објекти треба да бидат регистрани: 

1) објекти во кои не се врши производство на аква-
култура и каде водните животни кои се чуваат не се 
ставаат во промет, 

2) рибници за рекреативен риболов и 
3) објекти за производство на аквакултура кои ста-

ваат во промет аквакултура исклучиво за исхрана на 
луѓе во согласност со член 60 став (3) точка 3) од Зако-
нот за безбедност на храната

(*10)
. 

(7) Во случаите од став (6) на овој член, одредбите 
од овој правилник, Правилникот за мерки за сузбивање 
и искоренување на одредени болести кај водните жи-
вотни и Правилникот за начинот и постапката на прија-
вување на болести кои задолжително се пријавуваат и 
листа на болести кои задолжително се пријавуваат

(*11)
 

се применуваат mutatis mutandis, земајќи ги во предвид 
природата, карактеристиките и состојбата на објектот, 
рибникот за рекреативен риболов или дејноста за која 
се работи и ризикот од ширење на болести на водните 
животни кон други популации на водни животни како 
резултат на нивното работење. 

 
Член 5 

(1) Објектите за производство на аквакултура и об-
јектите за преработка на аквакултура од членот 4 ста-
вови (1), (2), (3) и (4) на овој правилник, треба: 

1) да се во согласност со одредбите од членовите 7, 
8 и 9 на овој правилник и 

2) субјектите кој управуваат со нив да има воспоста-
вено систем со кој може да се потврди усогласеноста со 
одредбите од членовите 7, 8 и 9 на овој правилник. 

 (2) Доколку се јави ризик од ширење на болестите 
на фарми, делови каде се одгледуваат мекотели или на 
диви водни животни во близина на фармата или делот 
каде се одгледуваат мекотели одобрението се повлекува. 

(3) Пред да се донесе одлука за повлекување на 
одобрението, треба да се земат во предвид мерките кои 
се преземаат за ублажување на ризикот, вклучувајќи и 
можна алтернативна местоположба. 

(4) Објектите за производство на аквакултура и об-
јектите за преработка на аквакултура треба на Агенци-
јата да ги стават на располагање сите потребни подато-
ци, вклучително и потребните податоци дадени во 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник, за да се 
процени исполнетоста на одобрувањето. 

 
Член 6 

За објектите за производство на аквакултура и обје-
ктите за преработка на аквакултура се води евиденција 
при што истата ги содржи најмалку податоците дадени 
во Прилог 1 на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Субјектите кои управуваат со објектите за про-
изводство на аквакултура треба да водат евиденција за: 

1) движењето на аквакултурата и производите од 
аквакултура во и надвор од фармата или делот каде се 
одгледуваат мекотели; 

2) смртноста во секоја епидемиолошка единица, со-
одветно за видот на производство и 

3) резултатите од шемата за надзор на здравствена-
та состојба од член 9 на овој правилник. 

(2) Објектите за преработка на аквакултура треба да 
водат евиденција за секое движење на аквакултурата и 
производите од аквакултура во и надвор од објектот. 

(3) При превоз на аквакултура, превозникот треба 
да води евиденција за: 

1) смртноста во текот на превозот, соодветно за ти-
пот на превозот и видовите на аквакултура што се пре-
везуваат; 

2) фармите, деловите каде се одгледуваат мекотели 
и објектите за преработка на аквакултура што се посе-
тени со превозните средства и 

3) секоја размена на вода во текот на превозот, а 
особено за изворите на новата вода и местата каде се 
испушта вода. 

(4) Без да е во спротивност со посебните барања за 
следливост, секое движење евидентирно од објекти за 
производство на аквакултура, како што е наведено во 
став (1) точка 1) на овој член, треба да биде регистри-
рано на начин со кој се гарантира следливост на место-
то на потекло и дестинацијата и може да се врши во 
електронска форма. 

 
Член 8 

Субјектите кои управуваат со објекти за производс-
тво на аквакултура и субјектите кои управуваат со об-
јекти за преработка на аквакултура треба да имаат вос-
поставено добра хигиенска пракса, соодветно за типот 
на производство, за да се спречи внес и ширење на бо-
лести. 

 
Член 9 

(1) Фармите и деловите каде се одгледуваат мекоте-
ли треба да имаат воспоставено шема за надзор на 
здравствената состојба, заснована на ризик, соодветно 
за типот на производство. 

(2) Шемата за надзор на здравствената состојба, 
заснована на ризик, од став (1) на овој член, има за цел 
откривање на: 

1) зголемена смртност во сите фарми и деловите ка-
де се одгледуваат мекотели, соодветно за типот на про-
изводство и 

2) болестите од  Прилог 1 Дел Б од Правилникот за 
начинот и постапката на пријавување на болести кои 
задолжително се пријавуваат и листа на болести кои 
задолжително се пријавуваат

(*1)
, во фарми и деловите 

каде се одгледуваат мекотели каде има видови кои се 
приемчиви на тие болести. 

(3) Препораките за фрекфенцијата на шемите за 
надзор на здравствената состојба, во зависност од 
здравствениот статус на зоната или одделот, се дадени 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. Овој 
надзор се применува без да е во спротивност со зема-
њето примероци и надзорот кои се вршат во согласност 
со членовите 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, и 19 од Правилник за мерки за сузбивање и искоре-
нување на одредени болести кај водните животни

(*6)
 

или Законот за ветеринарно здравство
(*3)(*14)

. 
(4) Шемата за надзор на здравствената состојба од 

став (1) на овој член, заснована на ризик, треба да ги 
земе во предвид упатствата утврдени од директорот на 
Агенцијата согласно членот 10-а од Законот за ветери-
нарно здравство. 

 
Член 10 

(1) Ставањето во промет на аквакултура и произво-
ди од аквакултура не треба да го загрозува здравстве-
ниот статус на животните на дестинациајата во однос 
на болестите наведени во Прилог 1 Дел Б од Правилни-
кот за начинот и постапката на пријавување на болести 
кои задолжително се пријавуваат и листа на болести 
кои задолжително се пријавуваат

(*1)
.  
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(2) Движењето на аквакултурата, особено во однос 
на движењето меѓу зони и оддели со различни здрав-
ствени статуси, се врши во согласност со овој правил-
ник и Прилогот 1 од Правилникот за мерки за сузбива-
ње и искоренување на одредени болести кај водните 
животни

(*2)
. 

 
Член 11 

(1) При превозот треба да се обезбеди дека: 
1) се преземени потребните мерки за спречување 

болести при транспорт на аквакултурата со цел да не се 
промени здравствениот статус на аквакултурата која се 
транспортира, како и да се намали ризикот од ширење 
на болести и 

2) аквакултурата се транспортира под услови кои не 
го менуваат нивниот здравствен статус ниту го загро-
зуваат здравствениот статус на животните на дестина-
цијата и при транзит. 

(2) Одредбите од ставот (1) од овој член се приме-
нува и на болестите и видовите аквакултура кои се 
приемчиви на нив, а кои не се наведени во Прилог 1 
Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на при-
јавување на болести кои задолжително се пријавуваат и 
листа на болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
. 

(3) Промената на вода при превозот треба да се вр-
ши на локации и под услови кои не го загрозуваат 
здравствениот статус на: 

1) аквакултурата која се превезува, 
2) аквакултурата која се наоѓа на местото на проме-

на на вода и 
3) аквакултурата на дестинацијата. 
 

Член 12 
(1) При ставање во промет, во случај кога животни-

те се внесуваат во зона или оддел кој е слободен од бо-
лести во согласност со Законот за ветеринарно здрав-
ство

(*3)
 или подлежи на надзор или програма за искоре-

нување болести во согласност со Законот за ветеринар-
но здравство

(*4)
, аквакултурата треба да биде придру-

жена со ветеринарно здравствен сертификат за:  
1) одгледување и порибување или 
2) понатамошна обработка пред да се стават во про-

мет за исхрана на луѓе, освен кога: 
(а) рибите, пред испраќање се убиваат, колат и 

евисцерираат и 
(б) мекотелите и раковите се испраќаат како непре-

работени или преработени производи. 
(2) При ставање во промет, во случај кога животни-

те се изнесуваат од зона или оддел во кој се примену-
ваат контролни мерки во согласност со членовите 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од Правилник за мерки за 
сузбивање и искоренување на одредени болести кај 
водните животни

(*5)
, аквакултурата треба да биде при-

дружена со ветеринарно здравствен сертификат. 
(3) Одредбите од ставот (2) на овој член се приме-

нуваат и за болестите и видовите аквакултура кои се 
приемчиви на нив, а кои не се наведени во Прилог 1 
Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на при-
јавување на болести кои задолжително се пријавуваат и 
листа на болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
 

 
Член 13 

(1) Аквакултурата која се става во промет треба да 
биде во согласност со одредбите од членовите 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, и 19 од Правилник 
за мерки за сузбивање и искоренување на одредени бо-
лести кај водните животни

(*6)
 и да: 

1) биде клинички здрава и 

2) да не доаѓа од фарма или дел каде се одгледуваат 
мекотели каде има нерешени случаи на зголемена 
смртност. 

(2) Одредбите од ставот (1) од овој член се приме-
нуваат и на болестите и видовите аквакултура кои се 
приемчиви на нив, а кои не се наведени во Прилог 1 
Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на при-
јавување на болести кои задолжително се пријавуваат и 
листа на болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
 

(3) По исклучок од став (1) точка 2) од овој член 
Агенцијата, врз основа на процена на ризикот,  може да 
одобри ставање во промет на аквакултура од фарма 
или дел каде се одгледуваат мекотели, доколку фарма-
та или делот каде се одгледуваат мекотели е независен 
од епидемиолошката единица каде се појавила зголе-
мена смртност. 

(4) Аквакултурата која треба нештетно да се отстра-
ни и уништи или да се убие и заколе во согласност со 
мерките за сузбивање и искоренување на болести даде-
ни во членовите 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, и 19 од Правилник за мерки за сузбивање и 
искоренување на одредени болести кај водните живот-
ни

(*6)
 не треба да се стави во промет за одгледување и 

порибување. 
(5) Аквакултурата може да се користи за порибува-

ње или да се пушти во рекреативни рибници, доколку: 
1) ги исполнуваат условите од став (1) на овој член и 
2) потекнуваат од фарма или дел каде се одгледува-

ат мекотели со здравствен статус даден во Прилог 1 од 
Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на 
одредени болести кај водните животни

(*2)
, кој е најмал-

ку еднаков на здравствениот статус на водите каде тре-
ба да се ослободуваат. 

(6) Агенцијата може да донесе одлука аквакултура-
та да доаѓа од зона или оддел кој е слободен од болести 
во согласност со Законот за ветеринарно здравство

(*3)
.  

 
Член 14 

(1) При внес на аквакултура за одгледување или за 
порибување во зона или оддел кои се слободни од бо-
лест во согласност со Законот за ветеринарно здрав-
ство

(*3)
, видовите на аквакултура кои се приемчиви на 

таа болест треба да потекнуваат од зона или оддел кои 
се исто така слободни од таа болест. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, доколку 
научно може да се докаже дека видовите аквакултура 
кои се приемчиви на одредена болест во одредени жи-
вотни стадиум не ја пренесуваат таа болест, аквакулту-
рата може да се внесе во тие животни стадиуми. 

(3) Директорот на Агенцијата согласно членот 10-а 
од Законот за ветеринарно здравство може да усвои ли-
ста на видови аквакултура и животни стадиуми за кои 
се применува ставот (2) на овој член, и кога е неопход-
но да ја изменува за да се земат во предвид научните и 
технолошките достигнувања. 

 
Член 15 

(1) Доколку податоците од научните истражувања 
или искуството од пракса покажуваат дека видовите 
аквакултура, кои не се наведени во Прилог 1 Дел Б од 
Правилникот за начинот и постапката на пријавување 
на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на 
болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
, можат да 

бидат вектори на одредена болест, треба да се обезбеди 
дека при нивното внесување во зона или оддел слобод-
ни од таа болест во согласност со Законот за ветери-
нарно здравство

(*3)
, заради одгледување или порибува-

ње истите: 
1) потекнуваат од зона или оддел кои се слободни 

од таа болест или 
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2) се чуваат во карантин во вода во која не е прису-
тен причинителот на болеста за која станува збор, за 
временски период, што со податоците од научните 
истражувања или искуството од пракса, е докажано де-
ка е доволен за да се намали ризикот за пренесување на 
болеста на прифатливо ниво. 

(2) Видовите на аквакултура кои можат да бидат ве-
ктори и животните стадиуми на тие видови се дадени во 
Прилог 3, колона 2 од табелата, кој е составен дел на 
овој правилник и се сметаат за вектори само доколку ги 
исполнуваат условите од колона 3 и 4 од таа табела. 

 
Член 16 

(1) Аквакултурата која е приемчива на една или по-
веќе не-егзотични болести дадени во Прилог 1 Дел Б 
од Правилникот за начинот и постапката на пријавува-
ње на болести кои задолжително се пријавуваат и листа 
на болести кои задолжително се пријавуваат 

(*1)
 и про-

изводите од аквакултурата, можат да се стават во про-
мет за понатаношна преработка во зона или оддел кои 
се слободни од болести во согласност со Законот за ве-
теринарно здравство

(*3)
, доколку ги исполнат еден од 

следните услови: 
1) да доаѓаат од зона или оддел слободни од болеста; 
2) да се преработени во одобрен објект во услови со 

кои се спречува ширење болести; 
3) рибите да се убиваат, колат и евисцерираат пред 

испраќање или 
4) мекотелите и раковите да се испраќаат како не-

преработени или преработени производи. 
(2) При ставање во промет за понатамошна прера-

ботка на жива аквакултура од видови кои се приемчиви 
на една или повеќе не-егзотични болести од Прилог 1 
Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на при-
јавување на болести кои задолжително се пријавуваат и 
листа на болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
 

во зона или оддел кој е слободен од тие болести во сог-
ласност со Законот за ветеринарно здравство

(*3)
 може 

привремено да се складираат на местото на преработка 
доколку: 

1) доаѓаат од зона или оддел кој е слободен од таа 
болест или 

2) привремено се чуваат во центри за испорака, пре-
чистителни центри или слично кои поседуваат систем 
за третман на отпадни води со кој се уништува причи-
нителот на болеста, или каде отпадната вода подлежи 
на други видови третмани со кои се намалува ризикот 
од пренесување на болестите во природните води до 
прифатливо ниво. 

 
Член 17 

(1) Аквакултурата од видови кои се приемчиви на 
една или повеќе од болестите од Прилог 1 Дел Б од 
Правилникот за начинот и постапката на пријавување 
на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на 
болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
 или нивни 

производи, кои се ставаат во промет за исхрана на луѓе 
без понатамошна преработка, доколку тие се спакувани 
во пакувања за продажба на мало, треба да бидат во 
согласност со одредбите за пакување и означување 
пропишани во Правилникот за посебните барања за 
храната од животинско потекло

(*7)
. 

(2) Живите мекотели и ракови кои се приемчиви на 
една или повеќе од болестите од Прилог 1 Дел Б од 
Правилникот за начинот и постапката на пријавување 
на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на 
болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
 кои се вне-

суваат во центри за испорака, пречистителни центри 
или слично, треба да бидат во согласност со член 16 
став (2) од овој Правилник.   

Член 18 
(1) Диви водни животни од видови кои се приемчи-

ви на една или повеќе од болестите од Прилог 1 Дел Б 
од Правилникот за начинот и постапката на пријавува-
ње на болести кои задолжително се пријавуваат и листа 
на болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
, кои се 

заловени во зона или оддел кои не се слободни од бо-
лести во согласност со Законот за ветеринарно здрав-
ство

(*3)
, треба да се ставаат во карантин во соодветни 

објекти и да бидат под надзор на Агенцијата за период 
кој е доволен да се намали ризикот од пренос на боле-
ста до прифатливо ниво, пред да можат да се пуштат во 
фарма или дел каде се одгледуваат мекотели во зона 
или оддел кои се слободни од таа болест во согласност 
со Законот за ветеринарно здравство

(*3)
. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, Агенцијата 
може да дозволи екстензивнo одгледување на аквакул-
тура на традиционален начин, без примена на каран-
тин, доколку при процена на ризикот се утврди дека 
ризикот не е поголем од очекуваниот при примена на 
став (1) од овој член. 

 
Член 19 

(1) Ставањето во промет на украсни водни животни 
не треба да го загрозува здравствениот статус на вод-
ните животни во однос на болестите од Прилог 1 Дел Б 
од Правилникот за начинот и постапката на пријавува-
ње на болести кои задолжително се пријавуваат и листа 
на болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член се примену-
ваат и на болести кои не се дадени во Прилог 1 Дел Б 
од Правилникот за начинот и постапката на пријавува-
ње на болести кои задолжително се пријавуваат и листа 
на болести кои задолжително се пријавуваат

(*1)
. 

 
Член 20 

(1) Движењата на украсните водни животни се 
предмет на известување според информатички систем. 

(2) До воспоставувањето на системот од став (1) на 
овој член, движењата на украсните водни животни се 
известуваат преку телефон, факс, писмо, електронска 
пошта или друго, каде што животните:  

1) доаѓаат од објекти за украсни видови животни; 
2) се наменети за затворени објекти за украсни ви-

дови животни каде зоната или одделот: 
- се слободни од една или повеќе не-егзотични бо-

лести од Прилог 1 Дел Б од Правилникот за начинот и 
постапката на пријавување на болести кои задолжител-
но се пријавуваат и листа на болести кои задолжително 
се пријавуваат

(*1)
 во согласност со Законот за ветери-

нарно здравство
(*3)

 или 
- подлежи на надзор или програма за искоренување 

болести во согласност Законот за ветеринарно здрав-
ство

(*4)
 и  

3) се од видовите кои се приемчиви на една или по-
веќе болести од кои зоната или одделот се слободни, 
или кои се подложени на надзор или програма за иско-
ренување на болести, како што е наведено во точка 2) 
од овој став.   

(3) Украсните водни животни што се чуваат во за-
творени објекти за украсни видови животни не треба 
да се пуштат во отворени објекти за украсни видови 
животни, фарми, области за повторно насадување, во-
ди за рекреативен риболов и делови каде се одгледува-
ат мекотели или во природата, освен доколку тоа не е 
одобрено од страна на Агенцијата. 
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(4) Агенцијата може да даде одобрување од став (3) 
на овој член доколку пуштањето не ја загрозува здрав-
ствената состојба на водните животни на местото на 
пуштањето и доколку се преземат соодветни мерки за 
намалување на ризикот. 

 
Член 21 

Пратките со аквакултура наменети за одгледување, 
повторно насадување, води за рекреативен риболов, 
отворени објекти за украсни видови животни и порибу-
вање треба да бидат придружени со ветеринарно здрав-
ствен сертификат пополнет во согласност со образецот 
даден во Прилог 4 Дел 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник и упатството за пополнување на ветеринарно 
здравствениот сертификат дадено во Прилог 7 Дел 9 од 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*8)
, каде што аквакулту-

рата: 
1)  се внесува во зона или оддел: 
(а) во кои нема присуство на една или повеќе не-ег-

зотични болести од Прилог 1 Дел Б од Правилникот за 
начинот и постапката на пријавување на болести кои 
задолжително се пријавуваат и листа на болести кои 
задолжително се пријавуваат

(*1)
 во согласност со Зако-

нот за ветеринарно здравство
(*3)

 или 
(б) кои се подложени на надзор или програма за 

искоренување болести во согласност Законот за вете-
ринарно здравство

(*4)
 и 

2) е од видови кои се приемчиви на една или повеќе 
од болестите, или се видови вектори на една или пове-
ќе од болестите што ги нема во зоната или одделот, 
или кои се подложени на надзор или програма за иско-
ренување, како што е наведено во точка 1) од овој став. 

 
Член 22 

(1) Пратките со аквакултура и производи од аква-
култура за понатамошна преработка пред да се кори-
стат за исхрана на луѓето, треба да бидат придружени 
со ветеринарно здравствен сертификат пополнет во 
согласност со образецот даден во Прилог 4 Дел 2 на 
овој Правилник и упатството за пополнување на вете-
ринарно здравствен сертификат дадено во Прилог 7 
Дел 9 од Правилникот за начинот и постапката за увоз 
и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја при-
дружуваат пратката со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло, како и начинот и 
постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 
и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 
производи од животинско потекло

(*8)
, каде што аква-

културата:  
1) се внесува во зона или оддел: 
(а) во кои нема присуство на една или повеќе не-ег-

зотични болести од Прилог 1 Дел Б од Правилникот за 
начинот и постапката на пријавување на болести кои 
задолжително се пријавуваат и листа на болести кои 
задолжително се пријавуваат

(*1)
 во согласност со Зако-

нот за ветеринарно здравство
(*3)

 или 
(б) кои се подложени на надзор или програма за 

искоренување болести во согласност Законот за вете-
ринарно здравство

(*4)
 и 

2) е од видови кои се приемчиви на една или повеќе 
од болестите што ги нема во зоната или одделот, или 
кои се подложени на надзор или програма за искорену-
вање, како што е наведено во точка 1) од овој став.  

(2) Став 1 од овој член не се применува на: 
1) риби што пред испраќањето биле убиени, закла-

ни и евисцерирани; 
2) мекотели или ракови, кои се наменети за исхрана 

на луѓето и се спакувани и означени во согласност со 
Правилникот за посебните барања за храната од живо-
тинско потекло

(*7)
, и кои:  

(а) не можат да опстанат како живи животни докол-
ку се вратат во животната средина од која потекнуваат 
или  

(б) се наменети за понатамошна преработка без 
привремено складирање на местото на преработката и 

3) аквакултура и производи од аквакултура кои се 
ставаат во промет за исхрана на луѓето без понатамошна 
преработка, доколку се спакувани во пакувања за про-
дажба на мало кои се во согласност со одредбите за па-
кување и означување пропишани во Правилникот за по-
себните барања за храната од животинско потекло

(*7)
. 

 
Член 23 

Пратките со живи мекотели и ракови, наменети за 
центри за прочистување, центри за испорака и слични 
трговски дејности пред да се искористат за исхрана на 
луѓето, треба да бидат придружени со ветеринарно 
здравствен сертификат пополнет во согласност со 
образецот даден во Прилог 4 Дел 2 на овој Правилник 
и упатството за пополнување на ветеринарно здрав-
ствен сертификат дадено во Прилог 7 Дел 9 од Правил-
никот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа 
на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, форма-
та и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-
фикат или други документи што ја придружуваат пра-
тката со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло, како и начинот и постапката на 
вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на 
пратка со живи животни, аквакултура и производи од 
животинско потекло

(*8)
 на овој правилник, каде што 

животните: 
1) се внесуваат во зона или оддел: 
(а) во кои нема присуство на една или повеќе не-ег-

зотични болести од Прилог 1 Дел Б од Правилникот за 
начинот и постапката на пријавување на болести кои 
задолжително се пријавуваат и листа на болести кои 
задолжително се пријавуваат

(*1)
 во согласност со Зако-

нот за ветеринарно здравство
(*3)

 или 
(б) кои се подложени на надзор или програма за 

искоренување болести во согласност Законот за вете-
ринарно здравство

(*4)
 и 

2) се од видови кои се приемчиви на една или пове-
ќе од болестите што ги нема во зоната или одделот, 
или кои се подложени на надзор или програма за иско-
ренување, како што е наведено во точка 1) од овој став. 

 
Член 24 

(1) Пратките со аквакултура и производи од аква-
култура кои доаѓаат од зони и оддели кои се предмет 
на мерки за контрола на болести во согласност со чле-
новите 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од Правилник 
за мерки за сузбивање и искоренување на одредени бо-
лести кај водните животни

(*5)
, но за кои од страна на 

Агенцијата е дозволено ослободување од мерките за 
контрола на болести, треба да бидат придружени со ве-
теринарно здравствен сертификат пополнет во соглас-
ност со обрасците дадени во:  
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1) Прилог 4 Дел 1 на овој Правилник и упатството 
за пополнување на ветеринарно здравствен сертификат 
дадено во Прилог 7 Дел 9 од Правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на 
ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-
кументи што ја придружуваат пратката со живи живот-
ни, аквакултура и производи од животинско потекло, 
како и начинот и постапката на вршење на проверка и 
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло(*8) за 
пратките што се состојат од аквакултура наменета за 
одгледување, области за повторно насадување, води за 
рекреативен риболов, отворени објекти за украсни ви-
дови животни или порибување и 

2) Прилог 4 Дел 2 на овој Правилник и упатството 
за пополнување на ветеринарно здравствен сертификат 
дадено во Прилог 7 Дел 9 од Правилникот за начинот и 
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од 
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на 
ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-
кументи што ја придружуваат пратката со живи живот-
ни, аквакултура и производи од животинско потекло, 
како и начинот и постапката на вршење на проверка и 
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, 
аквакултура и производи од животинско потекло

(*8)
 за 

пратките што се состојат од аквакултура и производи 
од аквакултура, наменети за понатамошна преработка, 
центри за прочистување, центри за испорака или слич-
ни трговски дејности пред да се искористат за исхрана 
на луѓе.  

(2) Пратките со аквакултура наменета за одгледува-
ње, области за повторно насадување, води за рекреати-
вен риболов, отворени објекти за украсни видови жи-
вотни или порибување треба да бидат придружени со 
ветеринарно здравствен сертификат пополнет во сог-
ласност со образецот даден во Прилог 4 Дел 1 на овој 
Правилник и упатството за пополнување на ветеринар-
но здравствен сертификат дадено во Прилог 7 Дел 9 од 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит, формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*8)
 доколку: 

1) се изнесуваат од зона или оддел каде се спрове-
дува програма за сузбивање и искоренување во соглас-
ност со Законот за ветеринарно здравство

(*4)
 и 

2) се од видови кои се приемчиви на една или пове-
ќе од болестите, или се видови вектори на една или по-
веќе од болестите за кои се применува програмата за 
сузбивање и искоренување од точка 1) на овој став. 

(3) Пратките со аквакултура и производи од аква-
култура наменети за понатамошна преработка, центри 
за прочистување, центри за испорака или слични трго-
вки дејности пред да се искористат за исхрана на луѓе-
то, треба да бидат придружени со ветеринарно здрав-
ствен сертификат пополнет во согласност со обрасците 
дадени во Прилог 4 Дел 2 на овој Правилник и упат-
ството за пополнување на ветеринарно здравствен сер-
тификат дадено во Прилог 7 Дел 9 од Правилникот за 
начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети 
земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содр-

жината на ветеринарно-здравствениот сертификат или 
други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско 
потекло, како и начинот и постапката на вршење на 
проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско 
потекло

(*8)
, доколку:  

1) се изнесуваат од зона или оддел каде се примену-
ва програма за искоренување и сузбивање на болести 
во согласност Законот за ветеринарно здравство

(*4)
 и 

2) се од видовите кои се приемчиви на една или по-
веќе од болестите за кои се применува програмата за 
искоренување и сузбивање од точка 1) на овој став.  

(4) Овој член не се применува на: 
1) риби што пред испраќањето биле убиени, закла-

ни и евисцерирани; 
2) мекотели или ракови, кои се наменети за исхрана 

на луѓето и се спакувани и означени во согласност со 
Правилникот за посебните барања за храната од живо-
тинско потекло

(*7)
, и кои:  

(а) не можат да опстанат како живи животни доколку 
се вратат во животната средина од која потекнуваат или  

(б) се наменети за понатамошна преработка без 
привремено складирање на местото на преработката и 

3) аквакултура и производи од аквакултура кои се 
ставаат во промет за исхрана на луѓето без понатамошна 
преработка, доколку се спакувани во пакувања за про-
дажба на мало кои се во согласност со одредбите за па-
кување и означување пропишани во Правилникот за по-
себните барања за храната од животинско потекло

(*7)
. 

 
Член 25 

Во случај кога пред да се издаде ветеринарно здрав-
ствениот сертификат треба да се изврши инспекција, 
аквакултура од видови кои се приемчиви на една или 
повеќе од болестите, или видови вектори на една или 
повеќе од болестите наведени во тој сертификат, не 
треба да се внесува во фармата или делот каде се одг-
ледуваат мекотели во периодот помеѓу инспекцијата и 
товарањето на пратката. 

 
Член 26 

Официјалните контроли на аквакултурата која е 
предмет на овој правилник се состојат најмалку од ре-
довен преглед, посета, аудит и, кога е потребно, зема-
ње примероци, врз основа на процената на ризикот што 
го носат објектите за производство на аквакултура и 
објектите за преработка на аквакултура во однос на 
контакт со болести и ширење болести. Препораки за 
фрекфенцијата на овие контроли, во зависност од 
здравствениот статус на зоната или одделот, се дадени 
во Прилог 2 на овој правилник. 

 
Член 27 

Одредбите од членовите 21, 22, 23 и 24 на овој пра-
вилник ќе отпочнат да се применуваат со пристапува-
њето на Република Македонија во Европската Унија. 

 
Член 28 

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

 
Бр. 02-1899/3 Директор на Агенција 

5 јуни 2013 година за храна и ветеринарство, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1967. 
Врз основа на член 52 став (5) и 83 став (5) од Зако-

нот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” број  7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), и член 
39-м став (5) од Законот за задолжително капитално 
финанирано пензиско осигурување(„Службен весник 
на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 
40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 
171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013), Советот на екс-
перти на Агенцијата за супервизија на капитално фи-
нансирано пензиско осигурување на седницата, одржа-
на на 30.5.2013 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРИСОЕДИНУВАЊЕ НА 
ПЕНЗИСКИ ДРУШТВА И ПРИСОЕДИНУВАЊЕ 

НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на присоединување на 

пензиски друштва и присоединување на пензиски фон-
дови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2011) во член 4 став (1) точката е) по зборот: „одлу-
ки“ се додаваат зборовите: „управување со ризици, 
пресметка на програмирани повлекувања, “. 

 
Член 2 

Во член 6 став (2) точката г) по зборот: „осигурува-
ње“ во седмиот ред се додава запирка и зборовите: „За-
конот за исплата на пензии и пензиски надоместоци  од 
капитално финансирано пензиско осигурување и“.  

 
Член 3 

Во членот 8 зборовите: „директорот на Агенцијата 
му предлага на Управниот одбор на Агенцијата да до-
несе“ се заменуваат со зборовите: „Советот на експер-
ти на Агенцијата  донесува“. 

 
Член 4 

Во член 11 став (1) точките д) и ѓ) по зборот: „чле-
новите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните 
членови“. 

 
Член 5 

Во член 14 ставот (1) по зборот: „шема“ се додаваат 
зборовите: „ниту договори за исплата на пензии или 
пензиски надоместоци од пензиски фонд“. 

Во ставот (2) по зборот: „членство“ се додава за-
пирка и зборовите: „договорите за исплата на пензии 
или пензиски надоместоци од пензиски фонд“. 

Во ставот (4) по зборот: „членови“ се додава запир-
ка и зборовите: „пензионирани членови“. 

 
Член 6 

Во член 15 ставот (1)  и во членот 20 по зборот: 
„членови“ се додава запирка и зборовите: „пензионира-
ни членови“. 

 
Член 7 

Во член 16 став (1) точките г), д) и ѓ) по зборот: 
„членовите“ се додава запирка и зборовите: „пензиони-
раните членови“. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр.01-757/6 Претседател 

7 јуни 2013 година на Советот на експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

1968. 
Врз основа на член 39-ј ставови (4) и (10) од Зако-

нот за задолжително капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 
88/2008, 48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 
13/2013), и член 48 ставови (4) и (10) и член 79 ставови  
(4) и  (10) од Законот за доброволно капитално фина-
нирано пензиско осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број  7/2008, 124/2010, 17/2011 и 
13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на капитално финансирано пензиско осигурува-
ње на седницата, одржана на 30.5.2013 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА СПОЈУВАЊЕ НА ПЕНЗИ-
СКИ ДРУШТВА И СПОЈУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКИ 

ФОНДОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на спојување на пензи-

ски друштва и спојување на пензиски фондови („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 29/2011) во 
член 6 став (1) точката ѓ) зборот: „правила“ се замену-
ва со зборот: „кодекс“. 

Во точката з) по зборовите: „професионалните сме-
тки“ се додаваат зборовите: „исплата на пензии и пен-
зиски надоместоци, начинот на комуникација со Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија и Центарот за електронски систем за котаци-
ја,“, а по зборот: „членовите“ се додаваат зборовите: „и 
на пензионираните членови“. 

Во точката ѕ) по зборот: „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и на пензионираните членови“. 

 
Член 2 

Во член 7 став (1) точката а) по зборот: „членовите“ 
се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“. 

 
Член 3 

Во член 9 став (2) точката г) по зборот: „осигурува-
ње“ во седмиот ред се додава запирка и зборовите: „За-
конот за исплата на пензии и пензиски надоместоци  од 
капитално финансирано пензиско осигурување и“.  

 
Член 4 

Во членот 11 зборовите: „директорот на Агенцијата 
му предлага на Управниот одбор на Агенцијата да до-
несе“ се заменуваат со зборовите: „Советот на експер-
ти на Агенцијата  донесува“. 

 
Член 5 

Во член 14 ставот (2) по зборот: „шема“ се додаваат 
зборовите: „ниту договори за исплата на пензии или 
пензиски надоместоци од пензиски фонд“. 

 
Член 6 

Во член 20 ставот (1) по зборот: „членови“ се дода-
ва запирка и зборовите: „пензионирани членови“. 
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Член 7 
Во член 21 став (1) точките д), е) и ж) по зборот: 

„членовите“ се додава запирка и зборовите: „пензиони-
раните членови“. 

 
Член 8 

Во членот 23 по зборот: „членови“ се додава запир-
ка и зборовите: „пензионирани членови“. 

 
Член 9 

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

 
Бр.01-757/7 Претседател 

7 јуни 2013 година на Советот на експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

1969. 
Врз основа на член 22а став (2) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” број 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 
48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013), 
и член 36 став (2) од Законот за доброволно капитално 
финанирано пензиско осигурување („Службен весник 
на Република Македонија” број 7/2008, 124/2010, 
17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување на седницата, одржана на 30.5.2013 годи-
на, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ОБУКИТЕ ОД ОБЛАСТА  НА КАПИТАЛ-
НО ФИНАНСИРАНОТО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКИТЕ 

ДРУШТВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за видот и начинот на спроведува-

ње на обуките од областа на капитално финансираното 
пензиско осигурување за претставниците на пензиски-
те друштва („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 138/2008) во член 2 став (2) точките д) и ѓ) по 
зборот: „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пен-
зионираните членови“. 

Точката е) се менува и гласи: 
„развивањето на свеста на јавноста за целите и 

принципите на пензиските друштва и на задолжител-
ните и доброволните пензиски фондови, за придоби-
вките од членување во задолжителен и/или доброволен 
пензиски фонд, за учество во професионална пензиска 
шема, за правата на членовите и на пензионираните 
членови на задолжителните и доброволните пензиски 
фондови и за други прашања во врска со капитално фи-
нансираното пензиско осигурување;“. 

 
Член 2 

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

 
Бр.01-757/8 Претседател 

7 јуни 2013 година на Советот на експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1970. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за услужни дејности ЕЛ-
ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, за влегување во сила  
на лиценца за производство на електрична енергија на 
седницата одржана на ден 7.6.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за услужни дејности 

ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
фотоволтаичен систем, издадена со Одлука УП1 бр. 07-
13/11 од 13.4.2011 година („Службен весник на РМ“ 
бр. 54/11), влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

УП1 Бр. 07-13/11  
7 јуни 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
      

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД 

ДООЕЛ Кочани ул. Димитар Влахов бр. 104 Кочани, 
Република Македонија 

2. Енергетска дејност за која се издава лиценца-
та  

Производство на електрична енергија  
3. Датум на издавање на лиценцата 
07.06.2013 година 
4. Датум до кога важи лиценцата 
07.06.2048 година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 126.01.1/13 
6. Број на деловниот субјект – 6528830 
7. Единствен даночен број – 4013009504485 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од 
фотоволтаична постројка, во обем согласно техничките 
карактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши од фотоволтаична електроцентрала „СОКО-
ЛАРЦИ - ЕЛ ПРОМ ТРЕЈД“, изградена на КП бр. 
6363/3, КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево.   
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10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

11.Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на  електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Ко-
чани, ул. Димитар Влахов бр. 104 Кочани, (во поната-
мошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учес-
тво на пазарот на електрична енергија.  

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

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

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

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

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-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 сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

13. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција 

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно 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 претход-
ната година. Годишниот извештај содржи податоци 
особено за:  

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

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

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

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

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

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

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

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

16. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

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

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
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 деј-
ности. 

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

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот 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 елек-
трична енергија во определен временски период. 
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19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

20. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
 

Прилог 2 
 
1. Податоци за фотоволтаична централа приклу-

чена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. име на фотонапонска централа  – „СОКО-

ЛАРЦИ-ЕЛ ПРОМ ТРЕЈД“;  
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана лока-

цијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000; 
3. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа -  Согласно  Решение за 
согласност за приклучување издадено од ЕВН Македо-
нија АД Скопје: Од напојна  TS 35/10 kV Чешиново на 
10 kV извод Подлози од А340 бетонски столб во близи-
на на с. Соколарци, преку нов приклучок ДВ и БТ-
С10(20)/0,4 kV, 250 kVА;  

4. општи податоци: 
- година на почеток на градба – 2012 година, 
- година на завршеток на градба - 2013 година, 
- година на почеток на работа – мај, 2013 година 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

– 15 години, 
5. податоци за модулите: 
- број на фотоволтаични модули и моќност – 

208Х240 pW; 49,92 kW 
- тип и производител на фотоволтаичниот модул: 

REC, NORWAY, тип REC240PE; 
6. податоци за инверторот: 
- тип и производител на инверторот: мoдел SOLAR 

EDGE, IZRAEL, тип 2ХСЕ17К  моќност 2Х17 kW  и 
тип 1ХCE15K моќност 1Х15 kW, вкупно: ~ 50 kW; 

7. податоци за батерија – нема батерија; 
8. просечно месечно сончево зрачење на таа лока-

ција во тек на една година –1395 кWh/m2; 
9. очекувано годишно производство на електрична 

енергија – 77400 kWh. 
___________ 

1971. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство и дистрибуција на електрична енергија 
ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт – импорт 
Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија, на седницата одржана на ден 11.6.2013 годи-
на, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО 
експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. „Романија“ 
бб – Гази Баба, Скопје, му се одобрува користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од хидроелектроцентралата МХЕ „Песочан реф. бр. 
393“ со инсталирана моќност од 990 kW и со локација 
на КП 18/2, КО Песочани, КП 2361/5, 3740/21, КП 3/2, 
КО Годивје, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ 
ГРОУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на 
ул. „Романија“ бб – Гази Баба, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-45 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Песочан реф. бр. 393“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
18/2, КО Песочани, КП 2361/5, 3740/21, КП 3/2, КО Го-
дивје, Општина Дебарца 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 990 kW  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.786.000 kWh 
- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Песочан 
реф. бр. 393“, УП 1 бр.08-138/12 од 19.7.2012 година и 
УП 1 бр.08-138/12 од 22.11.2012 година, односно се 
одобрува користење на повластените тарифи за оддел-
ните блокови, според следната табела: 

 

Блок 
Kоличинa на испорача-

на електрична енергија 
по блокови (kWh) 

Повластена тарифа 
за испорачаната еле-
ктрична енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

 4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-120/13  

11 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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1972. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 8, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), а постапувајќи по барањето на Јавното претпри-
јатие „СТРЕЖЕВО” Битола за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
11.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО” Битола, 

со седиште на ул. Булевар 1 - ви Мај, бр.бб, Битола, му 
се издава решение за стекнување на привремен статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата ХЕЦ „Експлоатационен минимум“, 
со планирана моќност од 340 kW и со локација на 
КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина Битола. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Јавно претпријатие „СТРЕЖЕ-

ВО” Битола, со седиште на ул. Булевар 1 - ви Мај, 
бр.бб, Битола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-116 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла ХЕЦ „Експлоатационен минимум“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина Битола  

- планирана моќност на електроцентралата: 340 kW  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.024.274 kWh 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-

штена во употреба: 3 години 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

11.6.2016 година. 
3. Хидроелектроцентралата ХЕЦ „Експлоатационен 

минимум“, со планирана моќност од 340 kW  и со лока-
ција на КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина Битола, 
треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во 
став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика 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 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

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 електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12 и 63/13). 

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 произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-37/13  

11 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

1973. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Пра-
вилникот за повластени производители на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 
63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за про-
изводство и дистрибуција на електрична енергија 
ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт – импорт 
Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 11.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО 
експорт – импорт Скопје, со седиште на ул. „Романија“ 
бб – Гази Баба, Скопје, му се издава решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија за хидроелектроцентралата МХЕ „Песочан реф. 
бр. 393“ со инсталирана моќност од 990 kW и со лока-
ција на КП 18/2, КО Песочани, КП 2361/5, 3740/21, КП 
3/2, КО Годивје, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство и ди-

стрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ 
ГРОУП ДОО експорт – импорт Скопје, со седиште на 
ул. „Романија“ бб – Гази Баба, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-45 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла МХЕ „Песочан реф. бр. 393“ 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
18/2, КО Песочани, КП 2361/5, 3740/21, КП 3/2, КО Го-
дивје, Општина Дебарца 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 990 kW  
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.786.000 kWh 
- датум на престанок на важење на ова решение: 

11.6.2033 година 
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-119/13  

11 јуни 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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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 и 136/11), член 8, став 1 и член 11 од 
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по известувањето на Друштвото 
за производство,угостителство,трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје за промена на називот, 
на ден 7.6.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС 
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА 

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во преамбулата на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-142/12 од 16.4.2013 година, објавено 
во „Службен весник на Република Македонија“ бр.63/13, зборовите: „Друштвото за производство, угостител-
ство, трговија и услуги ЕРДИНГЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за производ-
ство,угостителство,трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје“. 

2. Во точка 1, зборовите: „Друштвото за производство, угостителство, трговија и услуги ЕРДИНГЕР ДОО-
ЕЛ увоз-извоз Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за производство,угостителство,трговија и услуги 
ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје“. 

3. Во точка 2, алинеја 1 (назив и седиште), зборовите: „Друштвото за производство, угостителство, трговија 
и услуги ЕРДИНГЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за производство,угостител-
ство,трговија и услуги ХСХ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје“. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    УП1 Бр. 08-142/12  
    7 јуни 2013 година                                                                       Претседател, 
            Скопје                                                                            Димитар Петров, с.р. 

 

1974. 
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