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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2654. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
недвижните ствари – згради кои се наоѓаат на Ката-
старска парцела бр.816, Катастарска општина Стар До-
јран, запишани во  Имотен лист бр. 14 , сопственост на 
Република Македонија, и тоа: 

- зграда 1  шифра 518 влез 1 сутерен со површина 
од 55м2 

- зграда 1  шифра 546 влез 1 сутерен со површина 
од 112м2 

- зграда 2  шифра 509 влез 1 приземје со површина 
од 1м2  

- зграда 2  шифра 546 влез 1 приземје со површина 
од 141 м2 

- зграда 3  шифра 509 влез 1 приземје со површина 
од 2 м2 

- зграда 3  шифра 509 влез 1 сутерен  со површина 
од 2 м2 

- зграда 3  шифра 511 влез 1 приземје со површина 
од 20 м2 

  Стр. 
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- зграда 3  шифра 546 влез 1 сутерен со површина 

од 99 м2 
- зграда 3  шифра 546 влез 1 приземје со површина 

од 40 м2 
- зграда 4  шифра 509 влез 1 сутерен  со површина 

од 1 м2, 
- зграда 4  шифра 546 влез 1 сутерен  со површина 

од 95 м2 
- зграда 5  шифра 518 влез 1 сутерен  со површина 

од 118 м2 
- зграда 5  шифра 691 влез 1 сутерен  со површина 

од  32 м2 
- зграда 6  шифра 691 влез 1 сутерен  со површина 

од 27 м2 
- зграда 7  шифра 691 влез 1 сутерен  со површина 

од 15 м2 
- зграда 8  шифра 691 влез 1 сутерен  со површина 

од 11 м2 
- зграда 9  шифра 691 влез 1 сутерен  со површина 

од 6 м2. 
 

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

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

 
Бр.41-4467/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2655. 
Врз основа на член  20 став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за одбрана му престанува  користењето на 
недвижните ствари-згради кои се наоѓаат на викано ме-
сто старо село,  Катастарска парцела бр. 206 и бр. 208, 
Катастарска општина Николиќ, запишани во  Имотен 
лист бр. 455, сопственост на Република Македонија,  и 
тоа: 

- зграда 1 шифра 511,  влез 1 подрум со површина 
од 19м2, КП бр.206 

- зграда 1 шифра 540 , влез 1 приземје  со површина 
од 100м2, КП бр.206 

- зграда 1  шифра 511 влез 1 приземје  со површина 
од 64 м2 , КП бр. 208 

- зграда 2  шифра 540 влез 1 приземје  со површина 
од 119 м2, КП бр. 208 

- зграда 3  шифра 511 влез 1 приземје  со површина 
од 26 м2, КП бр. 208. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-4467/2 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2656. 
Врз основа на член 13 став 1 од Законот за техно-

лошки индустриски развојни  зони (,,Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 
130/2008, 139/2009, 156/2010 и 127/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА 
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Годишната програма 
со финансиски план на Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони за 2013 година бр.02-866/1 
од 24.6.2013 година, донесена од Управниот одбор на 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 
зони. 

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-4806/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2657. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
23.7.2013 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за култура се 

дава на времено користење недвижни ствари – објект, 
зграда бр.1, влез бр.1 кат подрум со површина од 205 
м2, кат приземје со површина од 144 м2, кат мансарда 
со површини од 116 м2 и 48 м2 и кат 01 со површини 
од 129 м2 и 4м2, лоцирани на ул. „М.Тито“, КП 
бр.12056/4, КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист 
бр. 52375, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат без надомест на времено користење за период до 
осум дена. 

 
Член 3 

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

 
Бр.41-4845/2 Заменик на претседателот 

23 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2658. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Акционерското друштво за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост - Скопје, на седницата 
одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА 
АД ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРО-
СТОР  ВО  ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 

ЗА 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Се одобрува работењето на претседателот на Одбо-

рот на директори на АД за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост - Скопје за 2012 годи-
на, и тоа: 

- Ристе Новачевски - претседател. 
 

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

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

 
Бр.41-4910/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2659. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Акционерско друштво за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост - Скопје, на седницата 
одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ 
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД ЗА СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Одборот на 
директори на АД за стопанисување со деловен простор 
во државна сопственост - Скопје за 2012 година, и тоа: 

- Панче Тошковски - член. 
 

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

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

 
Бр.41-4910/2 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2660. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија" бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 
42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 
на Република Македонија, во својство на Собрание на 
Акционерско друштво за стопанисување со деловен 
простор во државна сопственост - Скопје, на седницата 
одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ 
НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВ-
НА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Одборот на 
директори на АД за стопанисување со деловен простор 
во државна сопственост - Скопје за 2012 година, и тоа: 

- Исљам Ибраими - член. 
 

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

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

 
Бр.41-4910/3 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2661. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 

42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата 

на Република Македонија, во својство на Собрание на 

Акционерско друштво за стопанисување со деловен 

простор во државна сопственост - Скопје, на седницата 

одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ 

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД ЗА СТОПА-

НИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВ-

НА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се одобрува работењето на членот на Одборот на 

директори на АД за стопанисување со деловен простор 

во државна сопственост - Скопје за 2012 година, и тоа: 

-  Шеваљ Цеку - член. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-4910/4 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2662. 

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Влада-

та на Република Македонија, на седницата одржана на 

30.7.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СОВЕТ ЗА 

РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАД-

БА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРО-

СТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ 

ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ И СЛУЖБА ЗА ОП-

ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Co оваа одлука на Совет за радиодифузија на Ре-

публика Македонија, Акционерско друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење за Републиката - Скопје и Служба 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија се дава право на трајно користење на гра-

дежно земјиште сопственост на Република Македонија, 

со вкупна површина од 737 м2, кое претставува гра-

дежна парцела составена од: 
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КП 6р. 13823/4 KO Центар 1 со површина од 16 м2, 

евидентирано во Имотен Лист бр. 100845 

КП 6р. 13521/3 KO Центар 1 со површина од 706 

м2, евидентирано во Имотен Лист бр. 100843 

КП 6р. 13818/11 KO Центар 1 со површина од 15 

м2, евидентирано во Имотен Лист бр. 100844 

согласно Извод од план 6р. 26-5881/2 од 26.07.2012 

ДУП: Голем Ринг Запад, со намена на градба: Државни 

институции на ул. "Св. Кирил и Методиј". 

 

Член 2 

Правото на трајно користење на градежното земји-

ште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-5022/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2663. 

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

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 

87/13), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 30.7.2013 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИ-

СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕН-

ТРАЛА СО РЕФ. БР. 4 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕ-

КТИ ВО КО ВАТАША ОПШТИНА  КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-

тка на Државна урбанистичка планска документација 

за изградба на мала хидроелектрична централа со реф. 

бр. 4 со пропратни објекти во КО Ваташа, општина Ка-

вадарци.  

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 844м², ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
Бр.41-5063/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2664. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 
87/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.7.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕН-
ТРАЛА СО РЕФ. БР.1 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ  

ВО КО СТРАГОВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

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

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Државна урбанистичка планска документација 
за изградба на мала хидроелектрична централа со 
реф.бр.1 со пропратни објекти во КО Страгово, општи-
на Кавадарци. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 5984м², ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-5065/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2665. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13 и 
87/13), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.7.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРЕЛЕКТРИЧНА ЦЕН-

ТРАЛА СО РЕФ. БР.3 СО ПРОПРАТНИ ОБЈЕКТИ  

КО ВАТАША ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-

тка на Државна урбанистичка планска документација 

за изградба на мала хидрелектрична централа со 

реф.бр.3 со пропратни објекти  КО Ваташа, општина 

Кавадарци. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 158м2, ги 

има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-5066/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2666. 

Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 

Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-

ФРАСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУК-

ТУРНА ГРАДБА ЗА ИЗГРАДБА “MХЕ ЈАБЛА-

НИЦА” РЕФЕРЕНТЕН БР. 399 КО ЈАБЛАНИЦА  

ВОН ОПШТИНА СТРУГА 

 

Член 1 

Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна  пре-

намена на земјоделско  во  градежно земјиште за изра-

ботка на Проект за инфраструктура за линиска инфра-

структурна градба за изградба „MХЕ Јабланица” рефе-

рентен бр. 399 КО Јабланица вон, општина Струга. 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 6м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-5072/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2667. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република  Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
30.7.2013 година,   донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК  И  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 

КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА 

ОПШТИНА КАРБИНЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар – патничко моторно 
возило ПМВ Пежо Партнер, број на шасија 
VF35FKFXE60054796, регистарска ознака OX-307-ИН 
и вредност  200,000.00 денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Карбинци. 

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со градоначалникот на Општина Карбинци, со 
кој се уредуваат правата и обврските на движнита 
ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-5076/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 8 - Бр. 110                                                                                        7 август 2013 
 

2668. 
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

ралните суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„С.РАШТАК“ ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 
 
1. Иницијативата за започнување на постапка за до-

делување на концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – варовник на ло-
калитетот “с.Раштак“ општина Гази Баба, се одбива би-
дејќи е добиено негативно мислење од Министерство 
за животна средина и просторно планирање – Сектор 
Води бр. 11-130/2 од 24.1.2013 година поради тоа што 
во предметниот локалитет се протега течението на не-
регулираното речно корито на река Страшница и пове-
ќе површински водени текови. Исто така за предметни-
от локалитет е добиено негативно мислење од општина 
Гази Баба бр.08-90/3 од 25.4.2013 година бидејќи во не-
посредна близина на локалитетот се наоѓа населеното 
место Раштак кое брои околу 370 жители. Исто така, и 
каптажата за водоснабдување, цефководот, резервоа-
рот и пречистителна станица се во координатите на ло-
калитетот. На посочената локација има шуми, ливади и  
пасишта кои се од големо значење за жителите на оваа 
област. Исто така, во Стратегијата за рурален развој на 
општина Гази Баба, населеното место Раштак е прет-
ставено како Еко-Етно село со перспектива за развој на 
туризам. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-5077/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2669. 
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛ-
НИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕ-
РАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ „ГОЛЕМ ГАБЕР“ ОПШТИНА КАРБИНЦИ И  

ОПШТИНА ШТИП 
 
1. Иницијативата за започнување на постапка за до-

делување на концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – варовник на ло-
калитетот „Голем Габер“ општина Карбинци и општи-

на Штип, се одбива бидејќи е добиено негативно мис-
лење од општина Карбинци бр. 08-343/2 од 4.4.2013 го-
дина поради тоа што предметниот локалитет го зафаќа 
изворот за водоснабдување на селото Голем Габер и 
поминува цевководот за водоснабдување на населено 
место Радање, при што со нарушување на режимот и 
квалитетот на подземните води може да се доведе во 
прашање водоснабдувањето на населените места во оп-
штина Карбинци. Исто така за предметниот локалитет 
е добиено негативно мислење и од општина Штип бр. 
08-2465/2 од 10.4.2013 бидејќи за наведениот локали-
тет постои Државна урбанистичка планска документа-
ција Фарма за ветерници Штип.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-5078/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2670. 
Врз основа на член 15 став (4) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.136/12, 25/13 и 93/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА НА МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУ-
РОВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КУЛА ЗИБЕРИТ“ 

ОПШТИНА ГОСТИВАР 
 
1. Иницијативата за вршење на детални геолошки 

истражувања на металични минерални суровини на ло-
калитетот „Кула Зиберит“ општина  Гостивар, се одби-
ва бидејќи е добиено негативно мислење од Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање 
– Управа за животна средина бр. 11-9538/8 од 2.11.2012 
поради тоа што предметниот локалитет целосно влегу-
ва во заштитеното подрачје Национален Парк – Мавро-
во. Исто така за предметниот локалитет е добиено не-
гативно мислење и од општина Гостивар бр. 13-2887/3 
од 4.12.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.41-5079/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2671. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/2012,  25/2013 и 93/2013) и член 17 
став (3) од Законот за концесии и јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 06/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.7.2013 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-

ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕ-

ТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИ-

НЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ „С.СКОЧИВИР–БАЧ-НОВАЦИ“ ОПШТИНА  

НОВАЦИ 

 

Член 1 

Концесија за вршење на детални геолошки истра-

жувања на минерална суровина се доделува во функци-

ја на вршење на детални геолошки истражувања на ми-

нерална суровина на локалитетот за кој се предлага до-

делување.  

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-

тални геолошки истражувања на минерални суровини 

се стекнува со доделување на концесија, како и момен-

тот дека се работи за истражување на минерални суро-

вини, потребно е да се доделат под концесија минерал-

ните суровини определени со оваа одлука.  

 

Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 

вршење на детални геолошки истражувања е создавање 

на услови за рамномерно истражување на минералните 

суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 

Член 3 

Предмет на концесијата е вршење на детални геоло-

шки истражувања на  минерални суровини на следниот 

локалитет “с.Скочивир–Бач-Новаци“ општина Новаци 

за минерална суровина – гранит;  

Концесијата за вршење на детални геолошки истра-

жувања ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да 

ги задоволат условите содржани во тендерската доку-

ментација и јавниот повик. 

 

Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за врше-

ње на детални геолошки истражувања на минерална 

суровина ќе биде спроведена во рок од 270 дена од де-

нот на формирање на Комисијата за спроведување на 

постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 

на концесија за вршење на детални геолошки истражу-

вања, Владата на Република Македонија на предлог на 

министерот за економија формира Комисија за спрове-

дување на постапката во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 

тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 

го и нацртот на договорот. Владата на Република Ма-

кедонија на предлог на министерот за економија ја одо-

брува тендерската документација. 

По одобрување на тендерската документација за 

доделување на концесија за вршење на детални геоло-

шки истражувања на минерална суровина, Комисијата 

од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави 

јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно 

приватно партнерство. 

Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-

ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-5082/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2672. 

Врз основа на член 27-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 

150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПО-

ШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ МАКЕДОНСКИ ПОШТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-

нерското друштво за поштенски сообраќај Македонски 

пошти му престанува користењето на недвижни ствари 

– деловни простори и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр.41-5107/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



 Стр. 10 - Бр. 110                                                                                        7 август 2013 
 

2673. 
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ 
СТВАРИ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПО-
ШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ МАКЕДОНСКИ ПОШТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-
нерското друштво за поштенски сообраќај Македонски 
пошти му престанува користењето на движни ствари – 
монтажни објекти и тоа:  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-5107/2 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2674. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за основа-

ње на Агенцијата за странски инвестиции и промоција 
на извозот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 57/2010 и 36/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА 2013 ГОДИНА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНС-
КИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Владата на Република Македонија дава согласно-

ст на Програмата за изменување и дополнување на 
Програмата за работа и Финансискиот план за 2013 
година на Агенцијата за странски инвестиции и промо-
ција на извозот на Република Македонија, усвоена од 
Управниот одбор на Агенцијата, под бр. 02-1952/2 од 
12.7.2013 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

                  
Бр.41-5129/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2675. 
Врз основа на член 81 став 3 од Законот за концесии 

и други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 
139/2008, 64/2009 и 52/2010), а во врска со член 58 од За-
конот за концесии и јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2012), Владата на Република Македонија, како конце-
дент, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ 
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО БР. 12-7348/2 
ОД 16.07.2009 ГОДИНА И ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН 
НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА СО БР. 12-7987/2 ОД 10.11.2010 ГОДИНА,  

ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР.121 ПОБОШКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на 

Договорот за концесија за вода за изградба на мали хи-
дроелектрични централи со бр. 12-7348/2 од 16.7.2009 
година и едностран раскин на Договорот за пренос на 
договорот за концесија со бр. 12-7987/2 од 10.11.2010 
година, склучен помеѓу Владата на Република Македо-
нија како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали Хидроеле-
ктрани како Концесионер, поради тоа што Концесионе-
рот не отпочнал со изградба на малата хидроелектрич-
на централа во рокот утврден во член 13 став (1) алине-
ја 1 од Договорот за концесија за вода за изградба на 
мали хидроелектрични централи.  

 
Член 2 

Против оваа одлука може да се покрене управен 
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

 
Член 3 

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

       
Бр.41-5167/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2676. 
Врз основа на член 54-а став (1) од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
30.7.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО 

ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР, ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари - четири службени кучиња и тоа: три 
службени кучиња од расата белгиски овчар и едно 
службено куче од расата лабрадор. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Казнено поправ-
ната установа Затвор, Прилеп. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Казнено поправната установа Затвор, При-
леп, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на 
трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.41-5174/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2677. 
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, 95/2012, 
79/2013 и 87/2013), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ  ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ТУРИС-
ТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА М.В. КАРАЧ КО СТАР  

ДОЈРАН ОПШТИНА ДОЈРАН 
 

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

мена на земјоделско  во  градежно земјиште за изра-
ботка на Урбанистички план вон населено место за ту-
ристичко развојна зона (хотелски комплекси, комерци-
јални и деловни намени, зеленило и рекреација) м.в. 
Карач КО Стар Дојран, општина Дојран. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 146390м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.41-5288/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2678. 
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 
151/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВООРУЖЕНИТЕ 
СИЛИ НА ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИ-
КА БРИТАНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО НА ВЕЖ-
БОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 

 
Член 1 

За учество во вежбовната активност „EX 
ALBANIAN LION“ во Република Албанија, (во ната-
мошниот текст: вежбовната активност), се одобрува 
влегување и преминување низ територијата на Репуб-
лика Македонија на припадниците на контингентот на 
вооружените сили на Обединетото Кралство на Велика 
Британија, со формациско вооружување без муниција, 
и тоа на ден: 

 - 12 август 2013 година - 196 припадници, 
 - 16 август 2013 година - 65 припадници и 
 - 23 август 2013 година - 42 припадника. 
  

Член 2 
По завршувањето на вежбовната активност, враќа-

њето на припадниците на контингентот од член 1 од 
оваа одлука, ќе се изврши на 5, 13 и 16 септември 2013 
година. 

 
Член 3 

Обезбедувањето на преминувањето на припадници-
те на контингентот од член 1 од оваа одлука низ тери-
торијата на Република Македонија, го организира и 
спроведува Министерството за одбрана. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-5445/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2679. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“, број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе 



 Стр. 12 - Бр. 110                                                                                        7 август 2013 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Co оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
2.000 литри Еуродизел БС на Министерството за вна-
трешни работи. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Министерството за внатрешни работи за пре-
земање на мерки и активности за заштита од пожари на 
отворен простор. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-5465/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2680. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана  на 30.7.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
5.000 литри Еуродизел БС на Министерството за од-
брана на Република Македонија. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Министерството за одбрана за преземање на 
мерки и активности за заштита од пожари на отворен 
простор. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Министерството за 
одбрана. 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ja спроведе оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-5489/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2681. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 

150/07, 35/11 и 166/12),  Владата на Република Македо-

нија, на седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 

ствар – објект кој се наоѓа во Скопје, на ул. „В. Дра-

шковиќ“ бб, на КП број 8530, КО Ѓорче Петров 6 и тоа: 

- зграда бр. 1, влез 1, приземје, број на посебен дел 

од зградата 1, во површина од 137,47 м2, намена на 

зграда В4, намена на посебен дел од зградата ДП, 

- зграда бр. 3, влез 1, приземје, број на посебен дел 

од зградата 1, во површина од 183,18 м2, намена на 

зграда В4, намена на посебен дел од зградата ДП, 

- зграда бр. 3, влез 1, кат К1, број на посебен дел од 

зградата 1, во површина од 176,02 м2, намена на зграда 

В4, намена на посебен дел од зградата ДП, 

- зграда бр. 2, влез 1, приземје, во површина од 

50,81 м2, намена на зграда ПО, намена на посебен дел 

од зградата Г, 

- зграда бр. 4, влез 1, приземје, во површина од 

36,46 м2, намена на зграда ПО, намена на посебен дел 

од зградата Г, 

- зграда бр. 5, влез 1, приземје, број на посебен дел 

од зградата 1, во површина од 7,23 м2, намена на згра-

да ПО, намена на посебен дел од зградата П,  

во корист на Република Македонија во Јавната кни-

га за запишување на правата на недвижностите. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр.41-5574/1 Претседател на Владата 

30 јули 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.7.2013 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО  

ЛОВИШТАТА ВО ЛОВНИТЕ РЕОНИ: МАКЕДОНСКИ БРОД, БЕРОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО,  

ВЕЛЕС, СВЕТИ НИКОЛЕ, РАДОВИШ, ШТИП И БИТОЛА 

 

Член 1 

Со давањето на дивечот во ловиштата во Република Македонија на концесија на концесионер - правно 

лице се обезбедуваат услови за: одгледување и заштита на дивечот; oдржување на нормална бројна состојба 

на дивечот според капацитетот на ловиштето; реинтродукција на основните ловностопански видови во ло-

виштето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето доколку има потреба; создавање на ре-

мизи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита; преземање на 

превентивни и други мерки за заштита на дивечот од болести; одржување на бројот на дивечот без заштита 

во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита; отстранување на кучиња и мачки скитници; 

обезбедување на храна, мир и вода за дивечот; одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна 

забрана за ловење на одредени видови дивеч; подигање и одржување на ловно-технички објекти во лови-

штето; вршење на лов со расни кучиња (педигрирани); користење на соодветни средства за ловење и чување 

на дивечот во ловиштето. 

 

Член 2 

Основна цел на давањето на дивечот во ловиштата на концесија е планско стопанисување  односно одгле-

дување, заштита и користење на дивечот во Република Македонија. 

 

Член 3 

Предмет на концесија е давање на дивечот во ловиштата на користење со концесија на дел од  ловиштата 

востановени со Одлуката за востановување на ловишта на територијата на Република Македонија и тоа: 

2682. 
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Член 4 
Постапката за доделување на концесиите на дивечот ќе биде спроведена во рок до 150 дена од денот на 

формирање на Комисијата за спроведување на постапката. 
Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на дивечот во ловиштата, Владата на Ре-

публика Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Коми-
сија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од влегувањето во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и 
нацртот на договорот кои се доставуваат до Владата на Република Македонија на предлог на министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за доделување концесии на дивечот во ловиштата, Комисија-
та од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за ловството и Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 1.000,00 денари.  
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

         Бр.41-5089/1                                                           Заменик на претседателот 
  30 јули 2013 година                                                          на Владата на Република 
            Скопје                                                                           Македонија, 

                                                           м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2683. 
Врз основа на член 383, став 1, алинеја 1 од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 

48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Ре-

публика Македонија во својство на Собрание на Опе-

раторот на електропреносниот систем на Македонија, 

Акционерско друштво за пренос на електрична енерги-

ја и управување со електроенергетскиот систем, во др-

жавна сопственост Скопје, на седницата одржана на 

30.7.2013 година, донесе 

 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУ-

ТОТ НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ-

ОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО 

ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-

ГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТ-

СКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ  

СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Статутот на Операторот на електропреносниот 

систем на Македонија, Акционерско друштво за пре-

нос на електрична енергија и управување со електрое-

нергетскиот систем, во државна сопственост Скопје 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

92/2004, 38/2008 и 21/2008), во членот 4 зборовите: 

„Орце Николов бб“ се заменуваат со зборовите: „Ма-

ксим Горки“ бр.4". 

 

Член 2 

Во членот 14 зборовите: „7 членови“ се заменуваат 

со зборовите: „8 членови“. 

 

Член 3 

Во членот 24, став 1 после зборовите: „со трети ли-

ца“ се додаваат зборовите: „за сите работи, безусловно 

и без ограничувања“. 

 

Член 4 

Во членот 24 ставот 2 зборовите: „Еден од членови-

те на Управниот одбор го застапува Друштвото за сите 

правни работи, пред судовите и другите државни орга-

ни, и носи назив Раководител за правни работи“ се за-

менуваат со зборовите „Членовите на Управниот одбор 

од член 26 став 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се овластени за застапу-

вање на друштвото само во работите кои ги водат, ор-

ганизираат и за кои се одговорни (согласно член 26 од 

Статутот)“. 

 

Член 5 

Во членот 24 се додава став 3 кој гласи: 

„Генералниот директор е овластен да го застапува 

друштвото за работите од став 2 на овој член, поеди-

нечно и без ограничувања“. 

Член 6 

Во членот 26 се додава став 7 кој гласи: 

„Еден од членовите на Управниот одбор го води, 

организира и е одговорен за пазарот на електрична 

енергија и носи назив директор за управување со паза-

рот на електрична енергија“. 

 

Член 7 

Во членот 44, став 2 зборовите: „Оваа резерва се 

пресметува и издвојува во процент од 15% од добивка-

та“ се заменуваат со зборовите „Оваа резерва се прес-

метува и издвојува во процент кој не може да биде по-

мал од 5% од добивката, се додека резервите на друш-

твото не достигнат износ којшто е еднаков на една де-

сетина од основната главнина. Ако така создадената 

резерва се намали, мора да се дополни на ист начин“. 

 

Член 8 

Се овластува Надзорниот одбор на Операторот на 

елекгропреносниот систем на Македонија, Акционер-

ско друштво за пренос на електрична енергија и упра-

вување со електроенергетскиот систем, во државна 

сопственост Скопје да изготви пречистен текст на Ста-

тутот на Операторот на електропреносниот систем на 

Македонија, Акционерско друштво за пренос на еле-

ктрична енергија и управување со електроенергетскиот 

систем, во државна сопственост Скопје. 

 

Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

  

Бр.41-5347/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2684. 

Врз основа на член 15, став 1 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната самоуправа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 

96/04, 67/07, 156/09 и 47/11 ) и член 36, став 6 од 

Законот за Владата на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“, број 

59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 

51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 30.7.2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАЗ-

ВОЈОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ОПШТИНИТЕ 

 

1. Во Решението за формирање на  Комисија за 

следење на развојот на системот за финансирање на 

општините („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.42/2005 и 64/2010), во точката 1 

алинејата 5 се менува и гласи: 
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„ – Сокол Митровски, градоначалник на општина 

Ѓорче Петров“ алинејата 8 се менува и гласи: 

„– Александар Панов, градоначалник на општина 

Кавадарци“ и алинејата 9 се менува и гласи: 

„– Андреј Жерновски, градоначалник на општина 

Центар.“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр.41-4985/1 Заменик на претседателот 

30 јули 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

2685. 

Врз основа на член 19 став (6) од Законот за сту-

дентскиот стандард („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 15/13), министерот за образование и 

наука, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА СТУ-

ДЕНТСКИОТ ДОМ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИ-

НАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТА-

РОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ ОСНОВАНИ 

НА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на вери-

фикацијата на студентскиот дом (во натамошниот 

текст : домот), како и формата, содржината и начинот 

на водење на Регистарот на студентските домови осно-

вани на територија на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Регистарот). 

 

Член 2 

Комисијата која врши подготовка за работа на до-

мот доставува образложено писмено барање за верифи-

кација до Министерството за образование и наука (во 

натамошниот текст: Министерството), најдоцна до 31 

мај во тековната година, за наредната учебна година. 

 

Член 3 

Верификација на дом врши комисија за верифика-

ција (во натамошен текст: Комисија), што е формирана 

од страна на министерот за образование и наука (во на-

тамошен текст : министерот). 

Комисијата ја сочинуваат три члена: два члена од 

Министерството и еден член од Државниот просветен 

инспекторат. 

Претседател на Комисијата е членот од Министерс-

твото. 

При утврдување на исполнетоста на условите за ве-

рификација присуствува и претставник од подносите-

лот на барањето од член 2 од овој правилник. 

 

Член 4 

Комисијата ја утврдува исполнетоста на условите 

за верификација на домот преку непосреден увид. 

 

Член 5 

По извршениот увид Комисијата до Министерство-

то поднесува писмен извештај за исполнетоста на усло-

вите со предлог за верификација. 

 

Член 6 

Решението за верификација на домот се донесува 

најдоцна до 31 август, за наредната учебна година. 

Решението се доставува до домот што се верифици-

ра, до основачот и до Државниот завод за статистика 

на Република Македонија. 

 

Член 7 

Домот кој е верифициран се запишува во Региста-

рот при што се внесуваат податоци за организирањето 

и остварувањето на дејноста согласно Законот за сту-

дентскиот стандард. 

 

Член 8 

Регистарот се води во посебно тврдо подврзана 

книга со темно сина корица со димензии 50 CM x 

40 CM. Листовите на Регистарот се нумерирани и 

прошиени со емственик, чии два краја се потпеча-

тени со црвен восок на внатрешната страна од зад-

ната корица. 

Регистарот се води според образец, кој е даден во 

Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник. 

Регистарот се води и во електронска форма. 

 

Член 9 

Регистарот на корицата го содржи називот “МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” и 

насловот “РЕГИСТАР НА СТУДЕНТСКИТЕ ДО-

МОВИ”. 

Првата страна на Регистарот која се повторува до 

страна 50, содржи податоци за: реден број, назив и се-

диште на студентскиот дом и регистарски број. 



7 август 2013  Бр. 110 - Стр. 17 

 
 

Страната 51-100 содржи наслов “ПОДАТОЦИ ЗА 

СТУДЕНТСКИОТ ДОМ”, регистарски број, датум 

на запишување, број и датум на решението за испол-

нетоста на условите, назив на домот (установата), 

седиште и општина, вид на дејноста, статус, назив 

на основачот, седиште и општина на основачот, број 

и датум на актот за основање, број на студенти, ад-

министративно – технички работници и друг кадар, 

готвачи и други помошни работници во кујна, број 

на спални соби капацитет за сместување, ресторан, 

кујна и друго во М2, други простории, степен на 

опременост, вкупно вредност на опремата, исполну-

вање на условите за хигиенско – техничка заштита, 

број на решението за бришење од регистарот, потпис 

на службено лице, забелешка. 

 

Член 10 

Запишувањето во Регистарот се врши со темно си-

но мастило. На еден лист од Регистарот се внесуваат 

податоци само за еден дом. 

Кога регистарскиот лист ќе се исполни до крајот, за 

наредните запишувања се користи нов регистарски 

лист, кој се води под ист регистарски број. 

 

Член 11 

Запишувањето во Регистарот се врши врз основа на 

поднесена писмена пријава со следната содржина: до 

Министертвото за образование и наука/општината, 

наслов “Пријава за запишување на верифицираниот 

студентски дом во регистарот”, и податоци за: назив на 

домот/установата, адреса (место, улица и број), општи-

на, статус, вид на дејноста,  број на студенти, број  на   

административно-технички работници, основачот на 

домот/установата, назив на основачот, седиште, број и 

датум на актот за основање, простор за вршење на деј-

носта, вкупна покриена површина (во м2), вкупен број 

на: еднокреветни соби, двокреветни соби, трокреветни 

соби, четвртокреветни соби, петтокреветни соби, капа-

цитет за сместување – кревети, ресторан, кујна, и др. 

простор (во м2), други простории, опрема-краток опис 

на поважната опрема, прилог кон пријавата: актот за 

основање  на домот во заверен препис, место за печат и 

потпис на директор/управител. 

Пријавата од став 1 на овој член се печати на обра-

зец на хартија со бела боја со А4 формат, кој е даден во 

Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

Кон пријавата од став 1 на овој член установата, од-

носно институцијата поднесува акт за основање, однос-

но организирање, во нотарски заверен препис. 

Реализирање на дејност за нови програми се внесу-

ва во регистрите на листовите каде што е запишана 

установата, односно институцијата. 

 

Член 12 

Бришењето во регистерот се врши на тој начин што 

со црвено мастило се прецртува со права линија секој 

ред на запишувањето, а на крајот се наведува дека до-

мот е избришан од Регистарот и се наведува основот 

заради кој се врши бришењето. 

Во случај на погрешно запишување се врши испра-

вка на тој начин што преку погрешно запишаниот 

текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува 

точниот текст.  

Исправката се врши со црвено мастило. 

Секое запишување во Регистарот го потпишува 

службеното лице што го води Регистарот. 

 

Член 13 

Писмена пријава за запишување во Регистарот се 

поднесува и за позначајна измена што настанува во до-

мот.  

Врз основа на пријавата, запишувањето на настана-

тата измена се врши во соодветните рубрики од Реги-

старот. 

 

Член 14 

Пријавата за настанатата измена, домот ја доставу-

ва до Министерството најдоцна 15 дена од настанатата 

измена. 

 

Член 15 

За секој дом, кој е запишан во Регистарот се форми-

ра досие. 

 

Член 16 

Во Регистарот се внесуваат податоци и за сите до-

мови што се верифицирани пред влегувањето во сила 

на овој правилник. 

 

Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. 08-10487/3  

26 јули 2013 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2686. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, член 68 став 2 

и член 69 став 1 од Законот за Народната банка на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 103 став 1 точ-
ка 3 од Законот за банките („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Со-
ветот на Народната банка на Република Македонија, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДО-
ЛОГИЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ 
НА СМЕТКОВОДСТВЕНИТЕ СТАВКИ И ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

 
1. Во Методологијата којашто е составен дел на Од-

луката за методологија за евидентирање и вреднување 
на сметководствените ставки и за подготовка на фи-
нансиските извештаи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 169/10, 165/12 и 50/13), во точка 3 пот-
точката 3.10. се менува и гласи: 

 
„3.10. Недвижности и опрема 
3.10.1. Класификација 
 

Види МСС 16 
Недвижностите и опремата се материјални вложу-

вања за административни цели од кои се очекува да 
имаат корисен век подолг од една година.  

 
3.10.2. Признавање 

Види МСС 16 
МСС 16.7 Одредена недвижност или опрема се 

признава како средство кога е веројатно дека идните 
економски користи поврзани со средството ќе претста-
вуваат прилив за банката и кога набавната вредност на 
средството може веродостојно да се измери. 

Ако составните делови на едно средство имаат раз-
личен корисен век на употреба или обезбедуваат кори-
сти за банката на различен начин, тие составни делови 
се признаваат како одделни средства, со различни стап-
ки и методи на амортизација.  

 
3.10.3. Мерење 

Види МСС 16 
Почетно мерење 
Недвижностите и опремата се мерат според нивната 

набавна вредност. 
МСС 16.16           Набавната вредност на недвиж-

ностите и опремата ја сочинуваат: 
- набавната цена по одбивањето на сите трговски 

попусти и рабати; 
- увозните давачки и даноци при купувањето кои-

што не може да се повратат; 
- сите директно поврзани трошоци (трошоци за ис-

порака); 
- почетно проценети трошоци за демонтирање и от-

странување на средството, како и за обновување на ло-
кацијата на која се наоѓа средството; 

- трошоците за позајмување, во некои случаи. 

Во случај на пренамена на преземено средство врз 
основа на ненаплатени побарувања во основно средс-
тво коешто и служи на банката во работењето, вредно-
ста по која ќе се евидентира основното средство е по 
пониската од последната важечка проценка извршена 
од страна на овластен проценител за преземеното 
средство коешто се пренаменува во основно средство и 
од почетната сметководствена вредност на средството 
на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сме-
тководствениот и регулаторниот третман на средствата 
преземени врз основа на ненаплатени побарувања). 

Оние оперативни трошоци коишто не преставуваат 
дел од набавната вредност на средството, настанати 
пред средството да се стави во употреба, се признаваат 
како расход во билансот на успех. 

Последователните трошоци за недвижностите и 
опремата се капитализираат, доколку се исполнети ус-
ловите за признавање како средство. Трошоците за се-
којдневно одржување на недвижностите и опремата не 
се признаваат во сметководствената вредност на средс-
твото. 

Последователно мерење 
МСС 16.30           Недвижностите и опремата се 

мерат според нивната набавна вредност, намалена за 
акумулираната амортизација и за акумулираните загу-
би поради оштетување.    

Согласно со оваа Методологија, не е дозволено пос-
ледователно мерење на недвижностите и опремата спо-
ред објективната вредност. 

Амортизација 
МСС 16.43           Секој составен дел од ставка на 

недвижностите и опремата, со набавна вредност која-
што има значително учество во вкупната набавна вред-
ност на ставката, треба да се амортизира поодделно 
(банката го распределува почетно признаениот износ 
на недвижностите и опремата на нивните составни де-
лови и ги амортизира одделно). На пример, лифтовите 
треба да бидат одделени од зградите, бидејќи нивниот 
корисен век на употреба треба да биде помал од корис-
ниот век на употреба на зградите. За пресметување на 
вкупниот трошок на амортизација, различни дело-
ви/ставки на недвижностите и опремата коишто имаат 
ист корисен век на употреба и ист метод на амортиза-
ција може да се групираат во исти амортизациски гру-
пи. 

МСС 16.50           Вкупниот износ на амортизаци-
ја на средството треба да се распредели согласно со не-
говиот корисен век на употреба. Трошокот за аморти-
зација за секој период се признава во билансот на ус-
пех во позицијата „Амортизација“. Сите средства во 
иста група треба доследно да се амортизираат. Аморти-
зацијата за сметководствени цели треба да го следи ко-
рисниот век на употреба на средството и може да се 
разликува од амортизацијата за даночни цели. 

Вкупниот износ на амортизација на средството се 
определува по намалувањето на набавната вредност за 
остатокот на вредноста на средството. Во практиката, 
остатокот на вредноста на средството често е незначи-
телен и, според тоа, не е материјален при определува-
њето на износот на амортизацијата.   

Методот на амортизација треба да ги одрази очеку-
ваните идни економски користи на средството од стра-
на на банката и може да биде праволиниски, прогреси-
вен или дегресивен метод на амортизација.    
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Амортизацијата на средството започнува кога тоа е 
расположливо за употреба, а престанува на пораниот 
датум од датумот на депризнавање и датумот на прек-
ласифицирање на средството, како средство чувано за 
продажба.  

Остатокот на вредноста и корисниот век на употре-
ба на недвижностите и опремата треба да се ревидира-
ат еднаш годишно и доколку проценките се различни 
од претходните проценки, промената ќе се евидентира 
перспективно, како промена во сметководствената про-
ценка во согласност со МСС 8 - Сметководствени по-
литики, промени во сметководствени проценки и гре-
шки.      

МСС 16.61         Методот на амортизација на средс-
твото треба да се ревидира еднаш годишно и треба да 
се промени доколку има значителни промени во очеку-
ваните идни економски користи на средството. Таквата 
промена треба да се евидентира перспективно, како 
промена во сметководствена проценка во согласност со 
МСС 8. 

Оштетување 
Правилата на оштетување на недвижностите и 

опремата се содржани во МСС 36, опишани во поглав-
јето 2.7 од оваа Методологија.  

 
3.10.4. Депризнавање 
Недвижностите и опремата коишто се дефинитивно 

повлечени од употреба или отуѓени треба да се отпи-
шат од билансната евиденција.  

МСС 16.68          Добивките и загубите коишто 
произлегуваат од отуѓувањето се определуваат како 
разлика помеѓу нето-приносите од отуѓувањето и сме-
тководствената вредност на средството и треба да се 
признаат во билансот на успех во позицијата „Остана-
ти приходи од дејноста“ или „Останати расходи од деј-
носта“.  

 
3.10.5. Обелоденување 

Види МСС 16 
МСС 16.73          Банката треба да ги обелодени: 
- сметководствената политика за недвижности и 

опрема; 
- користените методи на амортизација; 
- корисниот век на употреба или користените стап-

ки на амортизација; 
- почетната сметководствена вредност (набавна 

вредност), акумулираната амортизација и акумулира-
ните загуби поради оштетување, на почетокот и на кра-
јот на периодот на известување; и 

- усогласувањето на сегашната сметководствена 
вредност на почетокот и на крајот на периодот, пока-
жувајќи ги:  

a) зголемувањата и отуѓувањата; 
б) средствата класифицирани како нетековни средс-

тва чувани за продажба или вклучени во група којашто 
се отуѓува, класифицирани во согласност со МСФИ 5; 

в) стекнувањата преку деловни комбинации; 
г) загубите поради оштетување, признаени во би-

лансот на успех во согласност со МСС 36; 
д) загубите поради оштетување, анулирани во би-

лансот на успех во согласност со МСС 36; 
ѓ) амортизацијата за периодот;  
е) нето курсните разлики коишто произлегуваат од 

преведувањето на финансиските извештаи од функцио-
налната валута во различна известувачка валута, вклу-
чувајќи го и преведувањето на странските работења во 
известувачката валута на известувачката банка; и  

ж) други промени. 
Финансиските извештаи, исто така, треба да го обе-

лоденат и следново: 
- сметководствената вредност на датумот на изве-

стувањето на ставки на недвижностите и опремата, ка-
де што постои ограничување на сопственоста и сметко-
водствената вредност на недвижности и опрема зало-
жени како обезбедување за обврски на банката; 

- износот на оперативните трошоци, признаени во 
почетната сметководствената вредност (набавна вред-
ност) на ставката на недвижностите и опремата; 

- износот на преземените обврски за набавка на 
недвижности и опрема; и 

- ако не е обелоденето поодделно во основната 
структура на билансот на успех, износот на остварена-
та капитална добивка признаен во билансот на успех 
при продажба на ставки на недвижностите и опремата, 
коишто биле оштетени, изгубени или дадени.      

Во моделот на финансиските извештаи за банките 
треба да се пополни белешката 29 - Недвижности и 
опрема. 

 
3.10.6. Сметковен план 

Група на 
сметки 

Назив на сметката/групата на сметки 

01 ЗЕМЈИШТЕ 

02 НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА 

 “  
 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О бр. 02-15/VIII-1/2013 Гувернер и претседавач 
1 август 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 
 Димитар Богов, с.р. 

_________ 

2687. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 4  од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) 
и член 103 став 1 точка 1 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 
90/09 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на 
Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СМЕТ-
КОВНИОТ (КОНТНИОТ) ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

 
1. Во прилогот 1 на Одлуката за Сметковниот 

(Контниот) план за банките („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 81/11 и 152/11), описот на 
сметките „0601“, „0611“, „0621“, „0631“ и „0641“ се 
менува и гласи: „Почетна сметководствена вредност“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О бр. 02-15/VIII-2/2013 Гувернер и претседавач 
1 август 2013 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 
 Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

2688. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ве-

теринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 

ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско 

потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 

181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13 и 56/13) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на 

ова решение. 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

 

Бр. 16-3009/3  

22 јули 2013 година Директор, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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2689. 
Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник не 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 УСЛОВИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ  

НА КОПИТАРИ(
*
) 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите за ста-

вање во промет на копитари. 

 

Член 2 

(1) Поимите утврдени во Законот за ветеринарно 

здравство и 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 документи што ја 

придружуваат 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 се применуваат и во 

овој правилник доколку со овој правилник не се поина-

ку дефинирани. 

(2) Регистрирани копитари во смисла на овој пра-

вилник се сите копитари кои се регистрирани во книги 

за матично книговодство и кои се идентификувани со 

документот за идентификација, издаден од страна на: 

а) надлежен орган на Република Македонија за во-

дење на матично книговодство или друг надлежен ор-

ган на земјата од каде што животното потекнува, кој 

води матично книговодство или регистар за таа раса на 

копитари или 

б) меѓународно здружение или организација, која 

што одгледува коњи за натпреварувања или трки. 

 

Член 3 

(1) Регистрирани копитари можат да се движат на 

територијата на Република Македонија или да се ис-

пратат во земја-членка на Европската унија доколку ги 

исполнуваат условите, утврдени во членовите 4 и 5 на 

овој правилник. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член условите 

утврдени во членовите 4 и 5 на овој правилник не тре-

ба да бидат исполнети, во однос на движењето на копи-

тари кои што: 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на 

Советот 2009/156/EЗ од 30 ноември 2009 година за условите на 

здравствена заштита кои го регулираат движењето и увозот од 
трети земји на копитари, CELEX бр. 32009L0156; 

- се јаваат или се користат за спортски или рекреа-

тивни цели, покрај патишта во близина на границата на 

Република Македонија, 

- учествуваат во културни или слични настани или 

во активности организирани од страна на субјекти кои 

се сместени во близина на границата на Република Ма-

кедонија и 

- се наменети за привремено пасење или работа во 

близина на границата на Република Македонија. 

(3) За направените исклучоци од став (2) на овој 

член директорот на Агенцијата за храна и ветеринарс-

тво (во понатамошниот текст: директорот на Агенција-

та) ја известува Европската комисија. 

 

Член 4 

(1) Пред движење копитарите треба да бидат прег-

ледани во период од 48 часа пред да бидат натоварени 

при што не треба да покажуваат клинички знаци на 

присуство на болест. Во случај на регистрирани копи-

тари, овој преглед, без да е во спротивност со член 6 на 

овој правилник се прави само при праќање на копитари 

во земја-членка на Европската унија. 

(2) Без оглед на барањата од став (5) на овој член во 

однос на болести кои што задолжително се пријавува-

ат, официјалниот ветеринар треба, за време на провер-

ката да утврди, врз основа на изјавите од страна на 

сопственикот или одгледувачот, дали копитарите биле 

во контакт со копитари кои што се заболени од некоја 

инфективна или заразна болест во изминатите 15 дена 

непосредно пред проверката. 

(3) Копитарите не треба да се наменети за колење 

согласно програмите за сузбивање и искоренување на 

инфективна или заразна болест. 

(4) Копитарите треба да се идентификуваат, и тоа: 

а) во случај на регистрирани копитари, со документ 

за идентификација, утврден во Правилникот за зоотех-

нички и генеалошки услови за ставање во промет на 

копитари*1, кој што треба да потврди дека условите од 

ставовите (5) и (6) од овој член и член 5 од овој пра-

вилник се исполнети. Официјалниот ветеринар треба 

да внесе нотификација во документот за идентифика-

ција за периодот на забраните утврдени во став (5) од 

овој член или во член 5 од овој правилник дека истиот 

не е валиден. Документот за идентификација треба, по 

колењето на регистрираниот коњ, да се врати на орга-

нот кој го издал. Согласно член 10-а од Законот за ве-

теринарно здравство директорот на Агенцијата може 

да ја пропише постапката за спроведување на одредби-

те на оваа точка и 
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б) во случај на копитари наменети за одгледување и 

размножување согласно Правилникот за начинот и 

постапката за идентификација и регистрација на ко-

питари. 

(5) Покрај барањата утврдени во член 5 од овој 

правилник, копитарите не треба да потекнуваат од 

одгледувалиште кое е предмет на некоја од следните 

забрани: 

а) доколку сите животни од видовите коишто се 

подложни на болеста присутни на одгледувалиштето 

не се заклани, периодот на забрана за одгледувалиште-

то на потекло треба да изнесува најмалку:  

1) шест месеци, во случај на копитари за кои постои 

сомнеж дека се изложени на болеста дурина, од дату-

мот на последниот направен или можен контакт со 

болно животно. Во случај на пастуви забраната трае до 

кастрирање на животното; 

2) шест месеци во случај на сакагија или енцефало-

миелитис кај коњи, од денот од кој копитарите кои ја 

имаат наведената болест се заклани; 

3) во случај на инфективна анемија кај копитари, до 

датумот на кој инфицираните животни се заклани а 

преостанатите животни покажуваат негативна реакција 

на два последователни теста на Когинс направени во 

интервали од три месеци; 

4) шест месеци од последниот евидентиран случај, 

во случај на везикуларен стоматитис; 

5) еден месец од последниот евидентиран случај, во 

случај на беснило и 

6) 15 дена од последниот евидентиран случај, во 

случај на антракс (црн пришт) и 

б) доколку сите животни од видовите кои се прием-

чиви на болести присутни на одгледувалиштето се зак-

лани и просториите дезинфицирани, периодот на за-

браната е 30 дена од денот на кој животните биле зак-

лани и нештетно отстранети и просториите дезинфици-

рани, освен во случај на антракс (црн пришт) кога пер-

иодот на забрана е 15 дена. 

 

Член 5 

(1) Доколку Република Македонија не е слободна 

од Африканска чума кај копитари, може да испраќа 

копитари во земји-членки на Европската унија од 

дел на територија за којашто се смета дека е инфи-

циран согласно ставoвите (2) и (3) од овој член и до-

колку се исполнети условите утврдени во став (6) на 

овој член. 

(2) Дел од територијата на Република Македонија 

се смета за инфициран со Африканска чума кај копита-

рите, доколку: 

а) постои клинички, серолошки (кај невакцинира-

ните животни) и/или епидемиолошки доказ кој го по-

тврдува присуството на Африканската чума кај копита-

ри во последните две години или 

б) во последните 12 месеци е спроведена вакцина-

цијата против Африканската чума кај копитарите. 

(3) Делот од територијата од став (2) на овој член 

кој се смета дека е инфициран со Африканска чума кај 

копитари треба да се состои најмалку од: 

а) зона на заштита со радиус од најмалку 100 km 

околу секој центар на инфекција и 

б) зона на надзор која се простира најмалку 50 km 

околу зоната на заштита, каде не е спроведена вакцина-

ција во последните 12 месеци. 

(4) Контролите и мерките за сузбивање на Афри-

канската чума кај копитари кои треба да се превземаат 

во однос на териториите и зоните од ставовите (2) и (3) 

на овој член се уредени со Правилникот за мерки за 

сузбивање и искоренување на Aфриканската чума кај 

копитари во Република Македонија*
2
. 

(5) Сите вакцинирани копитари кои се присутни во 

заштитната зона треба да се регистрирани и да се озна-

чени во согласност со член 6 став (1) точка 4) од Пра-

вилникот за мерки за сузбивање и искоренување на 

Африканската чума кај копитари во Република Маке-

донија*
-2

 Извршената вакцинација треба да биде назна-

чена во документот за идентификација и/или ветери-

нарно здравствениот сертификат. 

(6) Од територијата утврдена во став (3) на овој 

член, во земји-членки на Европската унија може да би-

дат испратени само копитари кои ги исполнуваат след-

ниве услови: 

а) да се праќаат само во одредени периоди од годи-

ната имајќи ја во предвид активноста на инсектите-ве-

ктори; 

б) не покажат клинички знаци на Африканска чума 

кај копитари на денот на прегледот од член 4 став (1) 

на овој правилник; 

в) во два наврати се тестирани на присуство на 

Африканска чума кај копитарите согласно Прилог 1 кој 

е составен дел на овој правилник, со интервали од 21 

до 30 дена помеѓу тестовите, при што вториот тест се 

врши во период од десет дена пред да бидат пратени во 

земја-членка на Европската унија при што: 

1) се добиени негативни резултати, ако не се вакци-

нирани против Африканската чума кај копитари или 

2) доколку се вакцинирани против Африканската 

чума кај копитари треба да се без евидентирано зголе-

мување на антителата и да не се вакцинирани во прет-

ходните два месеци,  
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г) да се чуваат во карантинска станица за период од 

најмалку 40 дена пред да бидат испратени и 

д) да се заштитени од инсектите-вектори за време 

престојувањето во карантин и за време на превозот од 

карантинската станица до местото на испраќање. 

 

Член 6 

(1) Доколку во земјата-членка на Европската унија 

се спроведува алтернативен систем за контрола кој 

обезбедува еднакви гаранции на условите утврдени во 

член 4 став (5) на овој правилник во однос на движења-

та на копитарите во рамките на нивната територија, не 

се применуваат условите утврдени во член 4 став (1) и 

член 8 став (2) на овој правилник под услов на реци-

процитет. 

(2) За направените исклучоци од став (1) на овој 

член директорот на Агенцијата ја известува Европската 

комисија. 

 

Член 7 

(1) Копитарите треба да се превезат, во најкраток 

можен рок, од одгледувалиштето на потекло или ди-

ректно или преку одобрен собирен центар до местото 

на дестинација во средства за превоз или контејнери, 

кои редовно се чистат и дезинфицираат со одобрени 

средства за дезинфекција. Превозните средства треба 

да бидат конструирани на начин со кој се спречува ис-

паѓање на изметот на копитарите, ѓубре или храна за 

животни за време на превозот. Без да е во спротивност 

со одредбите од Законот за заштита и благосостојба на 

животните
*3

, превозот треба да се врши на начин со кој 

се обезбедува ефективна заштита на здравјето и благо-

состојбата на копитарите. 

(2) За животните кои се означени со посебна ознака 

дека се наменети за колење не се применуваат одред-

бите од член 4 став (5) на овој правилник, доколку во 

ветеринарно здравствениот сертификат издаден во сог-

ласност со Прилог 3 кој е составен дел на овој правил-

ник е наведен предметниот исклучок. Во тој случај, ко-

питарите за колење треба да се превезат директно до 

назначената кланица и да бидат заклани во рок од пет 

дена од пристигнувањето во кланицата. 

(3) Официјалниот ветеринар треба да го евидентира 

идентификацискиот број или бројот на документот за 

идентификација на закланото животно и на барање на 

надлежниот орган на местото на испраќање да го до-

стави заедно со потврда дека животното е заклано. 

 

Член 8 

(1) Регистрираните копитари кои ги напуштаат нив-

ните одгледувалишта треба да се придружени со доку-

ментот за идентификација утврден во член 4 став (4) 

точка а) од овој правилник и доколку тие се наменети 

за испраќање до земја-членка на Европската унија тре-

ба да се придружени со здравствената потврда дадена 

во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Копитарите наменети за одгледување, размно-

жување и колење за време на превозот треба да се при-

дружени со ветеринарно здравствен сертификат изго-

твен согласно Прилог 3 од овој правилник. 

(3) Ветеринарно здравствениот сертификат, или во 

случај на регистрирани копитари здравствената потвр-

да, треба, без да е во спротивност со член 6 од овој пра-

вилник, да се изготви 48 часа пред животните да бидат 

натоварени или не подоцна од последниот работен ден 

пред товарењето, на македонски и на најмалку еден од 

официјалните јазици на земјите-членки на испраќање и 

дестинација. Издадениот документ има важност од де-

сет дена од денот на издавање. Ветеринарно здравстве-

ниот сертификат или здравствената потврда терба да се 

состои од еден лист. 

(4) При движење на копитари помеѓу Република 

Македонија и земјите-членки на Европската унија, ко-

питарите кои не се регистрирани, може да се придру-

жени со еден ветеринарно здравствен сертификат за 

пратка, наместо со поединечни ветеринарно здравстве-

ни сертификати од став (2) на овој член.  

 

Член 9 

Ветеринарните контроли при движење на живи жи-

вотни на место на крајна дестинација во однос на нив-

ната организација, мерките кои се преземаат како ре-

зултат на контролите направени на местото на дестина-

ција како и заштитните мерки треба да се вршат сог-

ласно Законот за ветеринарно здравство
*4

. 

 

Член 10 

Одложена примена 

 

Одредбите од членовите 3, 6 став (2) и 8 ќе отпоч-

нат да се применуваат со денот на пристапувањето на 

Република Македонија во Европската унијата. 

 

Член 11 

Влегување во сила 

 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањетo во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-888/8 Директор на Агенција 

31 јули 2013 година за храна и ветеринарство, 

Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

2690. 
Врз основа на член 39ѕ од Законот за задолжително 

капитално финансирано пензиско („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 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) член 46 и член 77 од Зако-
нот за доброволно капитално финансирано пензиско 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот 
на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално 
финансираното пензиско осигурување на седницата, 
одржана на 29.7.2013 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ 
ФОНД ПО ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ 
НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД  

НА ПЕНЗИСКИТЕ ДРУШТВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на управување со за-

должителен и/или доброволен  пензиски фонд по пов-
лекување или укинување на одобрението за управува-
ње со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд 
на пензиските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 
138/2008 и 91/2009) членот 8 се менува и гласи: 

„Во извршувањето на работите од членот 7 на  овој  
правилник, Агенцијата постапува согласно одредбите 
на Законот за задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување, Законот за доброволно капитал-
но финансирано пензиско осигурување и Законот за 
исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитал-
но финансирано пензиско осигурување кои се однесу-
ваат на заштитата на правата на членовите и пензиони-
раните членови на задолжителниот и/или доброволни-
от пензиски фонд.“ 

 
Член 2 

(1) Во член 9 ставот (2) се менува и гласи: 
„Бројот на членови и пензионирани членови, кои се 

распределуваат во секој задолжителен пензиски фонд, 
се определува според приносот во номинален износ на 
задолжителниот пензиски фонд и висината на надоме-
стокот од уплатените придонеси што го наплатува 
друштвото кое управува со задолжителниот пензиски 
фонд, преку пондер определен од Агенцијата и на да-
тум определен од Агенцијата, со користење на следна-
та формула: 

                                       ,  во случај кога сите 0iR   

 
 
 
односно, 

  
 
                                                               , во случај кога постои 0iR  

 

 
каде ni ,...,1   

iP   е пондер за задолжителниот пензиски фонд i  

n  е број на задолжителни пензиски фондови 

   iN  е надомест од придонеси наплатуван од друш-

твото што управува со задолжителниот пензиски фонд 
i во текот на претходниот месец 

   iR  е остварен принос во номинален износ на задол-

жителниот пензискиот фонд i  со состојба на последни-
от ден од претходниот месец за претходните 84 месеци, 
сведен на годишно ниво. Доколку фондот i  работи по-
малку од 84, а повеќе од 12 месеци, приносот во номи-
нален износ се пресметува за сите месеци за кои фон-
дот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот i  
работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за 

iR  се зема просекот од приносите во номинален износ 

на постојните задолжителни пензиски фондови.  

minR  е минималниот остварен принос во номинален 

износ од сите задолжителни пензиски фондови (

 iRR minmin  ).” 

(2) Во ставот (3) по зборот: „членовите“ се додаваат 
зборовите: „и пензионираните членови“. 

(3) Ставот (4) се менува и гласи: 
„Бројот на членови и пензионирани членови, кои се 

распределуваат во секој доброволен пензиски фонд, се 
определува според приносот во номинален износ на 
доброволниот пензиски фонд и висината на надоместо-
кот од уплатените придонеси што го наплатува друш-
твото кое управува со доброволниот пензиски фонд, 
преку пондер определен од Агенцијата и на датум 
определен од Агенцијата, со користење на следната 
формула: 

 
 
                                  ,  во случај кога сите  0iR  

 
 
 
односно,  
 
                                            , во случај кога постои   
 
 
 

каде  ni ,...,1  

iP   е пондер за доброволниот пензиски фонд i  

n  е број на доброволните пензиски фондови 

iN   е надомест од придонеси наплатуван од друш-

твото што управува со доброволниот пензиски фонд i 
во текот на претходниот месец 

iR е остварен принос во номинален износ на добро-

волниот пензискиот фонд i со состојба на последниот 
ден од претходниот месец за претходните 84 месеци, 
сведен на годишно ниво. Доколку фондот i работи по-
малку од 84, а повеќе од 12 месеци, приносот во номи-
нален износ се пресметува за сите месеци за кои фон-
дот работи, сведен на годишно ниво. Доколку фондот   
работи помалку од 12 месеци, тогаш како вредност за 

iR  се зема просекот од приносите во номинален износ 

на постојните доброволни пензиски фондови.  
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minR  е минималниот остварен принос во номина-

лен износ од сите доброволни пензиски фондови (

 iRR minmin   ).” 

 
Член 3 

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

 
Бр. 01-1110/4 Претседател 

1 август 2013 година на Совет на експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

2691. 
Врз основа на член 39з став (5) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 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) член 45 став (5) и 
член 76 став (5) од Законот за доброволно капитално 
финансирано пензиско осигурување  (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 7/2008, 124/2010, 
17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата 
за супервизија на капитално финансираното пензиско 
осигурување на седницата, одржана на 29.7.2013годи-
на, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ИЛИ 
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВА-
ЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН И/ИЛИ ДОБРОВОЛЕН 

ПЕНЗИСКИ ФОНД 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката за повлекување или 

укинување на одобрение за управување со задолжите-
лен и/или доброволен пензиски фонд („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 138/2008 и 
171/2010) во член 2 ставот (1) зборовите:„Управниот 
одбор“ се заменуваат со зборовите:„Советот на експер-
ти“. 

Точката а) се менува и гласи: 
„доколку по намалување на основната главнина, 

главнината, сопствените средства или ликвидните 
средства под бараниот износ пензиското друштво не 
изврши нивно зголемување до бараниот износ, во рок 
кој ќе го определи Агенцијата кој не може да биде по-
долг од 12 месеци.“ 

Во точката б) зборот: „неправилностите“ се замену-
ва со зборот: „незаконитостите“.  

Точката г) се менува и гласи: 
„заради грубо кршење на одредбите од Законот за 

спречување на перење пари и други приноси од казни-
во дело и финансирање на тероризам;“ 

 
Член 2 

Во член 3 ставовите (2) и (3) по зборот: „членовите“ 
се додаваат зборовите:„и пензионираните членови“, а 
зборот: „директорот“ се заменува со зборовите: „Сове-
тот на експерти“. 

Во ставот (5) зборовите:„Управниот одбор“ се заме-
нуваат со зборовите:„Советот на експерти“. 

Член 3 
Во член 4 ставовите (1), (2) и (4),член 5 ставот (3) и 

членот 6 по зборот: „членовите“ се додаваат зборови-
те:„и пензионираните членови“, а зборовите: „Управ-
ниот одбор“ се заменува со зборовите: „Советот на екс-
перти“. 

Во ставот (6) по зборот: „членовите“ се додаваат 
зборовите:„и пензионираните членови“. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 01-1110/5 Претседател 

1 август 2013 година на Совет на експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 

2692. 
Врз основа на член 101 став (4) 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 120 став (4) од Законот за доброволно капитал-
но финансирано пензиско („Службен весник на Репуб-
лика 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 29.7.2013 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ДОМАШНИ ПРАВНИ 
ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ СО ХАРТИИ  

ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува потребниот обем 

на тргување,  кадровската, техничката и организаци-
ската оспособеност на домашните правни лица кои мо-
жат да бидат избрани за вршење на услуги со хартии 
од вредност за задолжителните и доброволните пензи-
ски фондови.  

 
Член 2 

(1) Постапката за избор на домашни правни лица 
кои вршат услуги со хартии од вредност друштвото за 
управување со задолжителни пензиски фондови, друш-
твото за управување со доброволни пензиски фондови 
и друштвото за управување со задолжителни и добро-
волни пензиски фондови (во натамошниот текст: пен-
зиско друштво) ја спроведува по потреба. Изборот на 
домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од 
вредност се врши за период од 365 дена. 

(2) Друштвата за управување со задолжителни и до-
броволни пензиски фондови можат да спроведат 
единствена постапка за избор на домашни правни лица 
кои вршат услуги со хартии од вредност за задолжи-
телниот и за доброволниот пензиски фонд или да спро-
ведат посебна постапка за избор на домашни правни 
лица кои вршат услуги со хартии од вредност за задол-
жителниот и посебна постапка за избор на домашни 
правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност 
за доброволниот пензиски фонд. 
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Член 3 
Домашното правно лице кое врши услуги со хартии 

од вредност за да учествува во постапката за избор на 
домашни правни лица кои вршат услуги со хартии од 
вредност треба да: 

а)  е во првите 10 домашни правни лица кои вршат 
услуги со хартии од вредност според обемот на тргува-
ње односно остварен промет на класично тргување со 
хартии од вредност за последните шест месеци пред за-
почнување на постапката за избор, согласно официјал-
ната статистика на Македонската берза за хартии од 
вредност; 

б) има сопствени средства во износ кој не смее да 
биде понизок од 75.000 евра денарска противвредност 
пресметана по средниот курс на Народната Банка на 
Република Македонија на денот на поднесување на по-
нудата; 

в) има вработено најмалку двајца овластени броке-
ри со најмалку 2 години работно искуство како овла-
стен брокер; 

г) има соодветен информациски, компјутерски и ко-
муникациски систем организиран на начин со кој ќе се 
обезбеди точност, веродостојност и сигурност при 
обработката, преносот и чувањето на податоците; 

д) има организациски делови со кои се обезбедува 
ефикасно вршење на работите на правното лице и 

ѓ) не му е изречена забрана за вршење на сите или 
дел од услугите со хартии од вредност од страна на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија во период од 1 година пред отпочнување на по-
стапката за избор. 

 
Член 4 

(1) Заради обезбедување на конкуренција во делот 
на трансакциските провизии што ги наплатуваат до-
машните правни лица кои вршат услуги со хартии од 
вредност, пензиското друштво доставува покана за до-
ставување на понуди до сите домашни правни лица кои 
вршат услуги со хартии од вредносткои го исполнуваат 
критериумот од член 3 став (1) точка а) од овој правил-
ник.  

(2) Во поканата за доставување на понуди, пензи-
ското друштво ги наведува и критериумите за избор на 
две домашни правни лица кои вршат услуги со хартии 
од вредност за задолжителен и/или доброволен пензи-
ски фонд согласно член 6 став (2) на овој правилник. 

 
Член 5 

Понудата, од член 4 на овој правилник, на домаш-
ното правно лице кое врши услуги со хартии од вред-
ност особено треба да содржи: 

а) документ за регистрирана дејност од Централни-
от регистар на Република Македонија;  

б) потврда за остварен промет при класично тргува-
ње за последните шест месеци од домашното правно 
лице кое врши услуги со хартии од вредност, која се 
обезбедува oд Македонската берза за хартии од вред-
ност; 

в) ревидирани финансиски извештаи од минатата 
година; 

г) неревидирани финансиски извештаи заклучно со 
претходниот квартал пред  достава на понудите; 

д) потврда за бројот на вработени овластени броке-
ри со најмалку 2 години работно искуство како овла-
стен брокер;  

ѓ) потврда дека не му е изречена забрана за вршење 
на сите или дел од услугите со хартии од вредност од 
страна на Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија во период од 1 година пред отпочну-
вање на постапката за избор; 

е)изјава од одговорно лице на домашното правно 
лице кое врши услуги со хартии од вредностдека ги ис-
полнува условите согласно Правилникот за кадровска, 
техничка и организациона оспособеност за основање и 
работење на овластено правно лице за вршење услуги 
со хартии од вредност, донесен од страна на Комисија 
за хартии од вредност  со прилог документација; 

ж) понуда за висината на трансакциските провизии 
кои ќе се наплатува за секој вид на финансиски инстру-
мент посебно изразена како процент со две децимални 
места и 

з) други документи, определени од пензиското 
друштво во поканата за доставување на понуди, кои ќе 
му овозможат на друштвото да го оцени исполнување-
то на критериумите од член 6 став (2) на овој правил-
ник. 

 
Член 6 

(1) Пензиското друштво ги известува домашните 
правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, 
кои доставиле понуди, за датумот на отвoрање на пону-
дите и за можноста за присуство на нивни претставни-
ци на отвoрањето. 

(2) Пензиското друштво избира две домашни прав-
ни лица кои вршат услуги со хартии од вредност кои ги 
исполниле критериумите од член 3 на овој правилник 
за секој вид на финансиски инструмент на задолжите-
лен и/или доброволен пензиски фонд, врз основа на 
најнискиот износ на трансакциска провизија и потпи-
шува договори со нив.  

(3) Доколку нема можност за избор на две домашни 
правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност 
со најповолни понуди поради иста големина на трансак-
циските провизии, пензиското друштво ги избира до-
машните правни лица кои вршат услуги со хартии од 
вредност врз основа на прецизни критериуми пропиша-
ни од страна на пензиското друштво кои вклучуваат 
комбинација од најмалку следните критериуми: обем на 
класично тргување со хартии од вредност за последните 
шест месеци, број на брокери и квалитет на услуга. 

 
Член 7 

(1) Пензиското друштво ги доставува до Агенцијата 
за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување извештајот за текот на постапката за из-
бор и договорите склучени со избраните домашни 
правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, 
во рок од 15 дена од изборот. 

(2) Договорите склучени со избраните домашни 
правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност 
влегуваат во сила по давање на согласност од страна на 
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување. 

(3) Агенцијата за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување може да одбие да даде 
согласност на договорите склучени со избраните до-
машни правни лица кои вршат услуги со хартии од 
вредност доколку: 
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а) постапката за избор не е спроведена во соглас-
ност со овој правилник и 

б) со трансакционите провизии или други одредби 
од договорите склучени со избраните домашни правни 
лица кои вршат услуги со хартии од вредност се загро-
зуваат интересите на членовите и пензионираните чле-
нови на пензиските фондови. 

 
Член 8 

(1) Пензиското друштво треба континуирано да ја 
следи работата на избраните домашни правни лица кои 
вршат услуги со хартии од вредност и да раскине дого-
вор со правно лице доколку: 

а) Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонијана некое од претходно избраните домашни 
правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност 
му издаде решение за привремена забрана на сите или 
дел од услугите со хартиите од вредност  или решение 
за одземање на дозволата за вршење на услугите во вр-
ска со  хартии од вредност; 

б) Македонска берза за хартии од вредност на некое 
од претходно избраните домашни правни лица кои вр-
шат услуги со хартии од вредност му изрече мерка за 
привремено исклучување од членство во берзата и 
трајно исклучување од членство на берзата; 

в) Агенцијата за супервизија на капитално финан-
сирано пензиско осигурување утврди дека со работе-
њето на некое од претходно избраните домашни прав-
ни лица кои вршат услуги со хартии од вредност се за-
грозени интересите на членовите и пензионираните 
членови на пензиските фондови и 

г) Доколку најмалку две следнорангирани домашни 
правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност 
понудиле иста големина на трансакциските провизии, 
пензиското друштво избира домашно правно лице врз 
основа на критериумите од член 6 став (3) на овој пра-
вилник. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 9 
Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилник за потребниот обем на тргување и 
неопходната кадровска, техничка и организациона ос-
пособеност на домашните правни лица кои можат да 
бидат избрани за вршење науслуги со хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија” бр. 
138/2008, 157/2009 и 26/2011).  

 
Член 10 

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

 
Бр. 01-1110/6 Претседател 

1 август 2013 година на Совет на експерти, 
Скопје д-р Булент Дервиши, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

2693. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010, 47/2011 и 135/2011), Државниот за-
вод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ЈУЛИ 2013 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македонија 

во периодот јануари-јули 2013 година, во однос на про-
сечните цени на мало во 2012 година, е повисок за 1,1%. 

 
                                                     Директор, 
                                       д-р Благица Новковска, с.р. 
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