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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3286. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 

Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-

лика Македонија издаваат  

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КО-

РИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СТВАРИТЕ ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО СТВАРИТЕ ВО  

ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за користење и располагање со стварите 

во државна сопственост и со стварите во општинска 

сопственост,  

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 25 јуни 2015 година.  

    

Бр. 08-2731/1                                Претседател 

25 јуни 2015 година                на Република Македонија, 

   Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО 

СТВАРИТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ И СО 

СТВАРИТЕ ВО ОПШТИНСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Законот за користење и располагање со стварите 

во државна сопственост и со стварите во општинска 

сопственост („Службен весник на Република Македо-

нија“, брoj 78 /15) во членот 1 став (2)  точката на кра-

јот од реченицата се заменува со запирка  и се додаваат 

зборовите:  „како и продажба на ствари за кои е изда-

ден лист за предбележување на градба во корист на оп-

штините, општините во градот Скопје и градот 

Скопје.“ 

 

Член 2 

Во член  2  точката  4  се менува и гласи: 

„Ствари во општинска сопственост што ги користат 

општините и правните лица  основани од општините 

стекнати по било кој основ се:     

- недвижни ствари-згради, посебни делови од згра-

ди и други објекти што како долгорочни средства се  

користат  за извршување на работите и задачите; 

- движни ствари-опрема, опрема за сообраќај и за 

врски, специјален и универзален алат и опрема, опрема 

за уредување и одржување на канцелариски и други 

простории  и за вршење на технички, деловни, финан-

сиски и други услуги, проектна документација, соф-

тверски програми, долгорочни нематеријални средства 

и останати неспомнати средства што како долгорочни 

средства се користат  за извршување на работите и за-

дачите на општините и правните лица основани од оп-

штините.“   

 

Член 3 

Во членот 3 став (2)  зборот „градоначалникот“ се 

заменува со зборовите:  „советот на општината, совети-

те на општините во градот Скопје и Советот на град 

Скопје“. 

 

Член 4 

Во членот 15 став (2) точката на крајот од речени-

цата се брише и се додаваат зборовите: „ и на начин ут-

врден во членот 67-б од овој закон.“ 

 

Член 5 

Во членот 24 став (4)  во алинејата 5 зборовите: „и 

времетраењето“ се бришат. 

Во алинејата 10 зборовите: „ и крајот“ се бришат.  

 

Член 6 

По членот 67 се додаваат два нови члена 67-а и 67-б   

кои гласат: 

 

„Член 67-а 

(1) Недвижните ствари за кои е издаден лист за 

предбележано право на градба во корист на општи-

ните, општините во Градот Скопје и Градот Скопје, 

може да се продаваат  согласно одредбите на овој за-

кон. 

(2) Продажбата  на недвижните ствари од ставот (1) 

на овој член, се врши врз основа на Одлука донесена 

од страна на Советот на општината, Советот на општи-

ните во градот Скопје и Советот на град Скопје, по 

претходна проценка на вредноста на недвижната ствар 

за која е издаден лист за предбележано право на 

градба, согласно Законот за процена“. 

(3) Објавата за продажба на стварите од ставот (1) 

на овој член, покрај податоците од член 24 став (4) сод-

ржи  и податоци  од листот за предбележано право на 

градба. 

(4) По завршување на постапката за продажба од 

ставот (1) на овој член, со најповолниот понудувач во 

рок 15 дена  се  склучува преддоговор во кој се утврду-

ваат условите, начинот и роковите за плаќање на цена-

та постигната на јавното наддавање, како и  роковите 

за склучување на договор за продажба  по запишување-

то на  правото на сопственост на недвижната ствар за 

која било предбележано правото на градба.  

 

Член 67-б 

(1) Набавка на недвижна ствар за потребите на 

државен орган  може да се врши и со учество во поста-

пки за продажба на недвижни ствари во општинска 

сопственост како  и за ствари  за кои е издаден лист за 

предбележано право на  градба во корист на општи-

ните, општините во Градот Скопје и Градот Скопје.  



 Стр. 4 - Бр. 106                                                                                          26 јуни 2015 
 

(2) За набавката на недвижна ствар од ставот (1) од 

овој член, донесува одлука Владата на Република Ма-

кедонија на предлог на државниот орган кој врши на-

бавката. 

(3) Одлуката за учество во постапките од ставот (1) 

на овој член, го содржи  и максималниот процент од 

проценeтата вредност на стварта до кој државниот ор-

ган ќе може да наддава, а кој не може да биде повисок 

од 30 % од проценeтата вредност на стварта.  

(4)  Државниот орган за учество во постапката од 

ставот (1) на овој член,  наместо банкарската гаранција 

за сериозност на понудата,  ја доставува одлуката на 

Владата на Република  Македонија од став (2) на овој 

член.“ 

 

Член 7 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.   

__________ 

 

L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR SHFRYTËZIM DHE DISPONIM ME SENDE  

NË PRONËSI SHTETËRORE DHE ME SENDE  

NË PRONËSI KOMUNALE 

 

Neni 1 

Në Ligjin për shfrytëzim dhe disponim me sende në 

pronësi shtetërore dhe me sende në pronësi komunale 

("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 

78/15) në nenin 1 paragrafi 2 pika në fund të fjalisë 

zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe shitja e 

sendeve për të cilat është lëshuar listë për parashënim të 

ndërtimit në dobi të komunave, komunave në Qytetin e 

Shkupit dhe Qytetit të Shkupit." 

 

Neni 2 

Në nenin 2 pika 4 ndryshohet si vijon:  

"Sendet në pronësi komunale që i shfrytëzojnë 

komunat dhe personat juridikë, të themeluara nga komunat 

të fituara në çfarëdo baze janë:      

- sende të patundshme - ndërtesa, pjesë të veçanta të 

ndërtesave dhe objekte tjera që si mjete afatgjata 

shfrytëzohen për kryerjen e punëve dhe detyrave;   

- sende të tundshme - pajisje, pajisje për komunikacion 

dhe për lidhje, vegël speciale dhe universale dhe pajisje, 

pajisje për rregullim dhe mirëmbajtje të hapësirave të zyrës 

dhe hapësirave tjera dhe për kryerje të shërbimeve teknike, 

afariste, financiare dhe shërbimeve tjera, dokumentacioni i 

projektit, programet softuerike, mjetet jomateriale afatgjata 

dhe mjetet tjera të papërmendura që si mjete afatgjata 

shfrytëzohen për kryerje të punëve dhe detyrave të 

komunave dhe personave juridikë të themeluara nga 

komunat."   

 

Neni 3 

Në nenin 3 paragrafi (2) fjalët: "kryetari i komunës" 

zëvendësohen me fjalët: "këshilli i komunës, këshillat e 

komunave në Qytetin e Shkupit dhe Këshilli i Qytetit të 

Shkupit." 

Neni 4 

Në nenin 15 paragrafin (2) pika në fund të fjalisë 

shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe në mënyrën e përcaktuar 

në nenin 67-b të këtij ligji." 

 

Neni 5 

Në nenin 24 paragrafi (4) në alinenë 5 fjalët: "dhe 

kohëzgjatjen" shlyhen.  

Në alinenë 10 fjalët: "dhe fundit" shlyhen.   

 

Neni 6 

Pas nenit 67 shtohen dy nene të reja 67-a dhe 67-b, si 

vijojnë: 

 

"Neni 67-a 

(1) Sendet e patundshme për të cilat është lëshuar listë 

për të drejtën e parashënuar të ndërtimit në dobi të 

komunave, komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të 

Shkupit, mund të shiten në pajtim me dispozitat e këtij 

ligji.  

(2) Shitja e sendeve të patundshme nga paragrafi (1) i 

këtij neni bëhet në bazë të Vendimit të miratuar nga ana e 

Këshillit të komunës, Këshillit të komunave në Qytetin e 

Shkupit dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit me përcaktim 

paraprak të vlerës së sendit të patundshëm për të cilën 

është dhënë listë për të drejtë të parashënuar të ndërtimit, 

në pajtim me Ligjin për vlerësim. 

(3) Shpallja për shitjen e sendeve nga paragrafi (1) i 

këtij neni krahas të dhënave nga neni 24 paragrafi (4) 

përmban edhe të dhëna nga lista për të drejtë të 

parashënuar të ndërtimit.  

(4) Pas përfundimit të procedurës për shitje nga 

paragrafi (1) i këtij neni, me ofertuesin më të volitshëm në 

afat prej 15 ditësh lidhet paramarrëveshje në të cilën 

përcaktohen kushtet, mënyra dhe afatet për pagimin e 

çmimit të arritur në ankandin publik, si dhe afatet për 

lidhjen e marrëveshjes për shitje pas regjistrimit të së 

drejtës së pronësisë të sendit të patundshëm për cilëndo 

qoftë të drejtë të parashënuar të ndërtimit.    

 

Neni 67-b 

(1) Furnizimi i sendit të patundshëm për nevojat e 

organit shtetëror mund të kryhet edhe me pjesëmarrje në 

procedurat për shitjen e sendeve të patundshme në pronësi 

të komunës si dhe për sendet për të cilat është lëshuar listë 

për të drejtë të parashënuar të ndërtimit në dobi të 

komunave, komunave të Qytetit të Shkupit dhe Qytetit të 

Shkupit.   

(2) Për furnizimin e sendit të patundshëm nga paragrafi 

(1) nga ky ligj, vendim miraton Qeveria e Republikës së 

Maqedonisë me propozim të organit shtetëror i cili e kryen 

furnizimin. 

(3) Vendimi për pjesëmarrje në procedurat nga 

paragrafi (1) i këtij neni e përmban edhe përqindjen 

maksimale nga vlera e përcaktuar e sendit deri në të cilën  

organi shtetëror do të mund të kryejë ankand, e që nuk 

mund të jetë më e lartë se 30% nga vlera e përcaktuar e 

sendit.    



26 јуни 2015  Бр. 106 - Стр. 5 

 
 

(4) Organi shtetëror për pjesëmarrje në procedurën 

nga paragrafi (1) i këtij neni në vend të garancisë 

bankare për seriozitet të ofertës, e dorëzon vendimin e 

Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nga paragrafi (2) 

i këtij neni.“ 

 

Neni 7 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".    

_________ 

3287. 

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Ре-

публика Македонија и  членовите 118 став 5 и 119 став 

1 од Деловникот на Собранието на Република Македо-

нија („Службен весник на Република Македонија" број 

91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Ма-

кедонија на седницата одржана на 25 јуни 2015 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА  ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗА-

МЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. Во Одлуката за  избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-

сиите на Собранието на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

95/14, 104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14,  23/15, 

59/15 и 96/2015 ) во точката I. во потточка 5. Комисија 

за надворешна политика под в) за членови: во точката 

9) се додаваат зборовите: "Васко Наумовски". 

Во потточка 8. Комисија за надзор над работата на 

Управата за безбедност и контраразузнавање и на 

Агенцијата за разузнавање под в) за членови во точката 

5) зборовите: „Васко Наумовски" се заменуваат со збо-

ровите: „Антонијо Милошоски", a во точката 8) се до-

даваат зборовите: „Роза Топузова - Каревска". 

Под г) за заменици на членовите во точката 8) се 

додаваат зборовите: „Љубица Буралиева". 

Во потточка 9. Комисија за надзор над спроведува-

њето на посебната истражна мерка следење на комуни-

кациите од страна на Министерството за внатрешни ра-

боти, Управата за финансиска полиција, Царинската 

управа и Министерството за одбрана под в) за членови  

во точката 4) се додаваат зборовите: „Солза Грчева". 

Под г) за заменици на членовите во точката 4) се 

додаваат зборовите: „Роза Топузова Каревска". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-

ка Македонија.“ 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-2729/1 Претседател 

25 јуни  2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3288. 

Врз основа на член 47, став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 

15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015 

и 83/2015), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 26.6.2015 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИС-

КИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, 

КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛ-

НИТЕ ИЗНОСИ И  НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЌАЊА ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Во Уредбата за поблиските критериуми за дирек-

тните плаќања, корисниците на средствата, максимал-

ните износи и начинот на директните плаќања за 2015 

година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 16/2015, 42/2015, 52/2015, 92/2015, 98/2015 и 

105/2015), во член 2 став 2 во табелата во подмерката 

1.6. се додава нова алинеја која гласи: 

„-По исклучок, за корисниците кои имаат засадени 

површини со домат и се корисници од подмерка 1.4. на 

оваа уредба и имаат остварено и предадено производ-

ство во преработувачки капацитети за зеленчук во зем-

јата или во странство, директно или преку еден регис-

триран откупувач по откупна цена не повисока од 5 де-

нари по килограм, во период од 26 јуни 2015 година до 

15 јули 2015 година висината на директните плаќања 

изнесува 6,5 денари по килограм.“. 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6440/1 Заменик на претседателот 

26 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

_________ 

3289. 

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“, бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 

160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 23.6.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ 

НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АГ 

ИНОВА 2006 ДООЕЛ СКОПЈЕ  НА ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ „КОЗЈАК“ С.ОРЕШЕ, ОПШТИНА ЧАШКА 

 

1. На Друштвото за трговија и услуги АГ ИНОВА 

2006 ДООЕЛ Скопје  се доделува концесија за експлоа-

тација на минерална суровина – кварц на локалитетот 

„Козјак“ с.Ореше, општина Чашка, со површина на 

простор на концесија за експлоатација дефиниран со 

точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 

дефинирани со координати како е дадено во табелата и 

тоа: 

 

Точка 
Координата 

Y 

Координата 

X 

Т-1 7534750 4609075 

Т-2 7534300 4609075 

Т-3 7534300 4609175 

Т-4 7534600 4609325 

Т-5 7534748 4609075 

 

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.071000 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

                                                        

Бр.42-5352/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3290. 

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 23.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА-

ТА СУРОВИНА - ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ НА ЛОКА-

ЛИТЕТОТ „СТАР ИСТЕВНИК-ПАНЧАРЕВО“, 

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО И ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

 

1. На Акционерското друштво за производство на 

електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА 

во државна сопственост – Скопје, му се доделува 

концесија за вршење на детални геолошки истражува-

ња на минералната суровина – јаглен на локалитетот 

„Стар Истевник-Панчарево“, општина Делчево  и оп-

штина Пехчево. 

2.  Површината на истражниот простор од точката 1 

на оваа одлука изнесува P=5.935000 km2 и е определе-

на со координатни точки меѓусебно поврзани со прави 

линии, кои се дадени во следната табела: 

 

Точка Координата  

Y 

Координата   

X 

Т-1 7.653.750 4.637.600 

Т-2 7.656.000 4.638.400 

Т-3 7.656.400 4.635.000 

Т-4 7.654.900 4.635.000 

 

3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 

шест години. 

4. Целта на вршењето на деталните геолошки ис-

тражувања е откривање на нови наоѓалишта на мине-

рални суровини и утврдување на рудните резерви на 

минералната суровина – јаглен на локалитетот „Стар 

Истевник-Панчарево“, општина Делчево и општина 

Пехчево. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 

геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари 

субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го пла-

ти во рок од седум дена пред склучување на Договорот 

за концесија. 
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6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за 

извршените детални геолошки истражувања на мине-

ралната суровина е 120 дена по истекот на концесијата 

или по завршување на деталните геолошки истражу-

вања. 

7. Субјектот од точката 1 на оваа одлука е должен 

да го потпише Договорот за концесија во рок од 30 де-

на од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.  

8. Како почеток на концесијата за детални геолош-

ки истражувања ќе се смета денот на потпишување на 

Договорот за концесија. 

9. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши 

Министерството за економија. 

10. Во име на Владата на Република Македонија, 

Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 

економија. 

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-5645/1 Претседател на Владата 

23 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3291. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 78/15), Владата 

на Република Македонија, на седницата, одржана на 

23.6.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО – 

ПОПРАВНАТА  УСТАНОВА  ЗАТВОР  СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за одбрана му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

- ќебиња II категорија............................. 200 парчиња  

- душек  II категорија.............................. 300 парчиња  

- шлем II категорија................................. 20 парчиња. 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Казнено - поправ-

ната установа Затвор Струмица. 

 

Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дирек-

торот на Казнено–поправната установа Затвор Струми-

ца со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари 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. 42-5924/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

3292. 

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, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15 и 

98/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 

72/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 23.6.2015 година, донесе  

                                                                                

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-

БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ИЗГРАДБА НА Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ 

И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ КО ТЕТОВО-ВОН Г.Р.,  

ОПШТИНА ТЕТОВО 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на Б1-мали комерцијални и деловни намени 

КО Тетово-вон г.р., општина Тетово. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-

дикации: 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6067/1 Заменик на претседателот 

23 јуни 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на  Одлуката за бројот на сту-
денти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзи-
тетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот уни-
верзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и техно-
логии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2015/2016 година, објавена во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 95/2015, направена е техничка грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС 
НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ 
И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВ-
НИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИ-

ТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД 
ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

       Бр. 42-5457/2  
  24 јуни 2015 година од Владата на Република 
         Скопје Македонија 

  

 

3293. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



26 јуни 2015  Бр. 106 - Стр. 9 

 
 

3294. 
Врз основа на член 14 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-

ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 

104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 15 јуни 

2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 

управување со одземен имот, за време од два месеци, 

се именуваат: 

- Владимир Спиркоски, 

- Адријана Сливоска, 

- Мери Дика – Георгиевска, 

- Миле Мојсовски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24–6261/1 Претседател на Владата 

15 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

3295. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 

97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015 и 

61/2015), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 15 јуни 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО”  

- БИТОЛА 

 

1. Ѓорги Ѓоргиевски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на Јавното претпријатие 

„СТРЕЖЕВО” – Битола, поради истек на мандат. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие „СТРЕЖЕВО” – Битола се именува Ѓорги Ѓорги-

евски.  

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 24–6333/1 Претседател на Владата 

15 јуни 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

3296. 

Врз основа на член 12 став  (3) од Законот за царин-

ски мерки за спроведување на заштита на правата од 

интелектуална сопственост („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 88/15), министерот за финан-

сии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗАРАДИ НЕПРИФАЌАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 

ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА ОД-

НОСНО ЗАРАДИ НЕОТФРЛАЊЕ НА БАРАЊЕТО  

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето заради неприфаќање на барањето 

за преземање на царински дејствија односно заради не-

отфрлање на барањето за преземање на царински деј-

ствија. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 

на образец: „Барање заради  неприфаќање на барањето 

за превземање на царински дејствија односно заради 

неотфрлање на барањето за преземање на царински деј-

ствија“, А4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.20-4922/1  

25 јуни 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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3297. 

Врз основа на член 4 став (4) од Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на при-

донеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2015), 

министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА  

КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО  

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на ка-

мати по основ на достасани обврски за придонеси од задолжително социјално осигурување. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец “БОК-ПЗСО/1 - Барање за отпис на камати 

на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 2009-2014“ 

во А4 формат на хартија во бела боја. 

Образецот на барањето од став 1 од овој член се состои од три страни. 

Првата страна содржи: податоци за подносителот на барањето, податоци за неплатени придонеси од задол-

жително социјално осигурување за период од 2009-2014, прилози, податоци за составувачот и податоци за 

потписникот. 

Втората страна содржи спецификација на барањето во која се наведуваат податоци за: период (месец/го-

дина), износ на неплатени придонеси од задолжително социјално осигурување (придонес за задолжително 

пензиско и инвалидско осигурување, придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителен при-

донес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување, 

придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност и придонес за стаж на осигурување што се 

смета со зголемено траeње) и фолио број од МПИН пресметка. 

Третата страна содржи упатство за пополнување. 

Образецот на барањето од став 1 од овој член се поднесува во пишана или во електронска форма. 

Формата и содржина на образецот на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

Македонија“. 

 

        Бр.20-4923/1  

  25 јуни 2015 година Министер за финансии, 

            Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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3298. 
Врз основа на член 8 став (3) и член 14 став (9) од 

Законот за царински мерки за спроведување на зашти-

та на правата од интелектуална сопственост („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 88/15) министе-

рот за финансии, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 

ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА КАКО 

И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ФОРМА-

ТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРО-

ДОЛЖУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ 

НА ЦАРИНСКИ ДЕЈСТВИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето за преземање на царински деј-

ствија како и потребната документација и формата и 

содржината на барањето за продолжување на периодот 

за преземање на царински дејствија. 

 

Член 2 

Барањето за преземање на царински дејствија се 

поднесува на образец А4 формат на хартија во бела 

боја. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 3 

Кон барањето од член 2 став 1 од овој правилник се 

приложува и еден од следните документи:  

(1) доказ за регистрацијата кај надлежен орган 

или доказ дека барањето е поднесено за право од ин-

дустриска сопственост кое е регистрирано, а како 

доказ може да се смета и извод за регистрацијата од 

базата на податоци на домашен или странски надле-

жен орган, а за заштитени ознаки на потекло на про-

изводот и заштитени географски ознаки, дополни-

телно треба да се даде и доказ дека носителот на 

правото е производител или група производители, 

како и доказ дека ознаката на потекло на производот 

или географската ознака е регистрирана. 

(2) доказ за авторско право или за статусот на под-

носителот на барањето како првобитен носител, за ав-

торско право и сродно право кое не е регистрирано или 

за кое не е поднесено барање. 

Кога барањето го поднесува друго домашно или 

странско, правно или физичко лице кое има право да 

користи некое од правата од интелектуална сопстве-

ност, покрај еден од доказите од ставот 1 од овој член, 

кон барањето се приложуваат и документи со кои ли-

цето стекнало право на користење на предметното 

право.   

Кога барањето го поднесува застапник на носите-

лот на правото или друго домашно или странско, прав-

но или физичко лице кое има право да користи некое 

од правата од интелектуална сопственост, покрај еден 

од доказите од ставот 1 на овој член, кон барањето се 

приложува и доказ за неговото овластување да дејству-

ва како застапник.                                             

    

Член 4 

Барањето за продолжување на периодот за презема-

ње на царински дејствија се поднесува на образец А4 

формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 5 

Обрасците од членот 2 став 1 и членот 4 став 1 од 

овој правилник се пополнуваат рачно со мастило и пе-

чатни букви или електронски и истите не треба да сод-

ржат избришани и прецртани зборови или други изме-

ни и се поднесуваат во два примерока. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за примена на Зако-

нот за царински мерки за заштита на правата од инте-

лектуална сопственост (,,Службен весник на Република 

Македонија" број 58/05, 82/11 и 132/13). 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.20-4924/1  

25 јуни 2015 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3299. 
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3300. 

3301. 
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3304. 

3305. 
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3306. 

3307. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3310. 
Врз основа на член 49 од Законот за преземање на 

акционерските друштва „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.69/2013, 188/2013 и 166/2014), Ко-

мисијата за хартии од вредност на Република Македо-

нија,  на седницата одржана на ден 18.6.2015 година, го 

донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува за успешна понудата за преземање 

на акции издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово 

дадена од Друштвото за градежништво и трговија 

КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со 

седиште на ул. „Никола Тесла“ бр.160, Куманово, Ре-

публика Македонија. 

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-

ние да го објави на начин како што е објавена понудата 

за преземање. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-

жува неговото извршување. 

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

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП 1 Број 10-103 Комисија за хартии од вредност 

18 јуни 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

_________ 

3311. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 

став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 

43/2014 и 15/2015), како и врз основа на член 10 став 

2 и член 12-a од Правилникот за начин и време на за-

пишување и бришење на акционерско друштво, сод-

ржина и начин на водење, ажурирање на податоците и 

пристап на јавноста до Регистарот на акционерски 

друштва со посебни обврски за известување („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007, 

31/2011, 76/2013 и 84/2014), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија на седницата од-

ржана на ден 18.6.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 

ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА 

СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ 

 

1. Друштвото за трговија производство услуги шпе-

диција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД Скопје СЕ БРИШЕ 

од Регистарот на акционерски друштва со посебни об-

врски за известување, поради намалување на бројот на 

акционери на 50. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

   Број УП 1 10-114        Комисија за хартии од вредност 

18 јуни 2015 година           на Република Македонија 

        Скопје                                   Претседател, 

                                    м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

3312. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 

43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 

начинот, постапката за издавање, формата, содржината 

и располагањето со кованите пари за колекционерски 

цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Вла-

димир“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 

(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели „Владимир“, изработени од сребро Ag925, со те-

жина на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 
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26,16 г, во овална форма со димензии 30 х 50 мм, поли-

рана со тампон печатење и вметнат кристал „сваров-

ски“ со димензиja 2,6 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете 

во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, 

златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. 

Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан 

грбот на Република Македонија. На десната страна, по 

должината на периметарот, се прикажани натписите: 

„Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски 

јазик, како и годината на издавање „2015“. 

- на реверсот, во средишниот дел од монетата е 

прикажана слика на свети Владимир - Владимир I, ве-

ликиот кнез на Киев и на цела Русија, истакнат поли-

тички владетел во античките времиња, кој го прифатил 

христијанството во 998 година и ја христијанизирал 

Киевска Русија. На долниот дел од монетата е прика-

жана црквата на кнезот Владимир во Лужники 

(Москва) во близина на реката Москва. На левата стра-

на е прикажан замок - симболот на св. Владимир. Замо-

кот е одделен од својот одраз во водата со името „Вла-

димир“ напишано на македонски јазик. На десната 

страна е вметнат кристал „сваровски“, коj наликува на 

зелен јаспис (среќниот камен на св. Владимир), како и 

натписите: „Ден на Aнгел“ (на македонски јазик) и оз-

наката „Аg 925“. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VIII-1/2015 на Народната банка на 

25 јуни 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

3313. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за на-

чинот, постапката за издавање, формата, содржината 

и располагањето со кованите пари за колекционер-

ски цели („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Ре-

публика Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА  

ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со 

име „Владимир“, со белезите утврдени во Одлуката за 

издавање на кована пара за колекционерски цели О 

бр.02-15/VIII-1/2015 од 25 јуни 2015 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 106/15). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-

њето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара 

за колекционерски цели О бр.02-15/VIII-2/2015 од 25 

јуни 2015 година во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VIII-2/2015 на Народната банка на 

25 јуни 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

3314. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10 123/12 и 43/14), член 26 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 

24/11, 135/11 и 188/13) и точка 14 од Одлуката за на-

чинот на вршење на платниот промет со странство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/11), гувернерот на Народната банка на Република 

Македонија донесе  



26 јуни 2015  Бр. 106 - Стр. 41 

 
 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-

НОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО 

СТРАНСТВО 

 

1. Во Упатството за начинот на вршење на платни-

от промет со странство („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 51/13, 

144/13, 186/13, 96/24, 125/14 и 19/15), во точката 41 

став 1 алинеја 12, зборовите: „и доказ дека трансакци-

јата е пријавена, односно регистрирана, како“ се бри-

шат.  

Зборовите: „на такви докази“ на крајот од алинејата 

се заменуваат со зборовите: „таков доказ“. 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

У. бр. 22228  

19 јуни 2015 година Гувернер 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

3315. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.158/10, 123/12 и 

43/14) и точка 231 од Одлуката за методологијата за ут-

врдување на адекватноста на капиталот („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.47/12, 50/13 и 71/14), 

гувернерот на Народната банка на Република Македо-

нија донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-

СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  

АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 

 

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

методологијата за утврдување на адекватноста на капи-

талот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

63/12 и 109/12), во точката 17 потточка 17.1, ставот 1 се 

менува и гласи:  

„Банката ги пополнува сите колони од образецот за 

секоја валута во која има активни и пасивни позиции 

коишто претставуваат изложеност на валутен ризик, 

вклучувајќи ги и денарските активни, односно денар-

ските пасивни позиции со девизна клаузула. Под де-

нарски активни, односно денарски пасивни позиции со 

девизна клаузула се подразбираат позициите чијашто 

вредност е во директна зависност од односот помеѓу 

домашната и странска валута, без разлика дали курси-

рањето се врши редовно, периодично, опциски или 

слично. Позициите коишто согласно со Одлуката се 

вклучуваат во нето - девизната позиција во една ва-

лута, се прикажуваат на начинот утврден со точката 

108 од Одлуката.“  

2. Во точката 56 во потточката 14), се додава нова 

реченица којашто гласи:   

„По исклучок, штедилницата го внесува износот од 

редот бр.V помножен со 20% или збирот на редовите 2, 

5, 7 или 8 и 12, помножен со 2,5.“ 

3. Штедилниците се должни да се усогласат со од-

редбите од ова упатство најдоцна до 31 декември 2015 

година. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

У. бр. 22586  

24 јуни 2015 година Гувернер 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

3316. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 

2 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 

7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 

алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од 

Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 

година, во врска со поднесеното Барање за доделување 

дозвола без објавување на јавен конкурс бр.08-835 од 

17.6.2015 година со дополнување од 24.6.2015 година и 

Заклучокот бр.02-4174/3 од 25.6.2015 година, на своја-

та 22-ра седница одржана на 25.6.2015 година, ја доне-

се следната 
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О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 

ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 

КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ 

ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА РЕГИОНАЛНО НИВО 

 

1. Се доделува дозвола за телевизиско емитување 

на програмски сервис со претежно забавен општ фор-

мат, на македонски јазик, на регионално ниво, на под-

рачјето Д3 – Туртел (Општина Пробиштип, Општина 

Кочани, Општина Македонска Каменица, Општина 

Штип, Општина Чешиново-Облешево, Општина Кар-

бинци, Општина Зрновци, Општина Виница, Општина 

Делчево, Општина Пехчево, Општина Берово), на Тр-

говското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС 

ДОО Штип, ул. „Гоце Делчев“ бр.44, Штип, со ЕМБС 

4698096 и ЕДБ 4029993113592. 

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на 

оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска ко-

муникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-

ва за временски период од 9 (девет) години и таа не мо-

же да се пренесува на друго лице. 

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа 

Одлука ќе плаќа годишен надоместок на сметка на 

Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-

тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-

сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 

од Агенцијата.  

5. Трговското радиодифузно друштво Телевизија 

ИРИС ДОО Штип, се обврзува да започне со вршење 

на дејноста веднаш по доделувањето на дозволата.   

Во случај на непочитување на рокот за започнување 

со вршење на дејноста наведен во став 1 на оваа точка 

од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената доз-

вола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го 

избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифу-

зери. 

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-

цата на Агенцијата.  

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, доделува дозвола за теле-

визиско или радио емитување преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-

сурс или преку сателит, за која не се распишува јавен 

конкурс и дозволата се доделува по барање на заинте-

ресирана страна на начин и постапка утврдени со нап-

ред цитираниот Закон.  

Трговското радиодифузно друштво Телевизија 

ИРИС ДОО Штип, до Агенцијата за аудио и аудиови-

зуелни медиумски поднесе Барање за доделување доз-

вола без објавување на јавен конкурс, бр.08-835 од 

17.6.2015 година и со дополнување од 24.6.2015 го-

дина, за телевизиско емитување на програмски сервис 

со претежно забавен општ формат, на македонски ја-

зик, на регионално ниво, на подрачјето Д3 – Туртел 

(Општина Пробиштип, Општина Кочани, Општина 

Македонска Каменица, Општина Штип, Општина Че-

шиново-Облешево, Општина Карбинци, Општина Зр-

новци, Општина Виница, Општина Делчево, Општина 

Пехчево, Општина Берово).  

Телевизискиот програмски сервис за кој се доделу-

ва оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-

сурс. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува 

условите и обврските утврдени со Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесе-

ни врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Тргов-

ското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО 

Штип како подносител на Барањето - не му е одземена 

дозвола за телевизиско или радио емитување во по-

следните 5 (пет) години.     

 Трговското радиодифузно друштво Телевизија 

ИРИС ДОО Штип, за дозволата која му се доделува 

со оваа одлука обврзан е да плаќа годишен надомес-

ток на сметка на Агенцијата, за секоја тековна годи-

на почнувајќи од датумот на доделување на дозвола-

та во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот 

на фактурата издадена од Агенцијата. Начинот на 

пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот 

за дозволата за телевизиско емитување по барање 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што 

не користи ограничен ресурс на регионално ниво ги 

утврдува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги согласно член 80 од напред цитира-

ниот Закон и согласно Правилникот за процедурите 

на финансиското и сметководственото работење на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година. 
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Согласно поднесеното Барање за доделување дозво-

ла без објавување на јавен конкурс бр.08-835 од 

17.6.2015 година и со дополнување од 24.6.2015 го-

дина, Трговското радиодифузно друштво Телевизија 

ИРИС ДОО Штип, со оваа Одлука се обврза да започне 

со вршење на дејноста веднаш по доделувањето на доз-

волата, така што во случај на непочитување на рокот за 

започнување на дејноста, согласно член 82 став 1 али-

неја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, се утврди дека Агенцијата ќе ја одземе доделе-

ната дозвола пред истекот на рокот за којшто е издаде-

на и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на 

радиодифузери. 

  Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги на 22-та седница, одржана на 25.6.2015 година, до-

несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 

нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“ и на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

УП 1 Бр.08-875 Агенција за аудио и 

25 јуни 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги 

Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с. р. 

   

Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

Барателот за доделување дозвола, може да поднесе 

тужба за поведување на управен спор пред надлежен 

суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлу-

ката. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3317. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13,41/14, 151/14 и 

33/15) и член 10 став 5 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-

вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје, на ден 23.6.2015 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕ-

НИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТА-

ТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08 - 251/12 од 25.3.2013 година, на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДО-

ОЕЛ експорт-импорт Скопје за хидроелектроцентрала-

та ХЕЦ 236 Коњарка, се продолжува до 25.9.2015 го-

дина. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-251/12  

23 јуни 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

________ 

      

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3318. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 

50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 

11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за 

труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2015 година, во однос на месец април 2015 година, е 

повисока за 0,5%. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2015, 

во однос на месец април 2015 година, за работодавачи-

те од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите 

во Република Македонија изнесува 0,25%. 

 

  

 Министер, 

 Диме Спасов, с.р. 
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