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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2628. 

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 годи-

на, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-

дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 

подлоги за планскиот опфат за урбанистички план за 

село Вевчани. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3844/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2629. 

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА  

– ГЕВГЕЛИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна 

здравствена установа Градска општа болница „8-ми 

Септември“ - Скопје му престанува користењето на 

движната ствар: 

 

 Вид на опрема Производител Количина 

1. Реверзна осмоза Гамбро 1 

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 

установа Општа болница - Гевгелија. 

Член 3 
Директорот на Јавната здравствена установа Град-

ска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје склучу-
ва договор со директорот на Јавната здравствена уста-
нова Општа болница - Гевгелија, со кој се уредуваат  
правата и обврските за движната 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. 42-3858/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2630. 
Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО  

- СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавна 

здравствена установа Клиничка болница - Штип му 
престанува користењето на движната ствар: 

 
 Вид на опрема Производител Количина 

1.  Машина за дишење -  
педијатриска (неона-
тални и инфантилни) 

Дрегер 1 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за гинекологија и 
акушерство - Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Кли-
ничка болница - Штип склучува договор со директорот 
на Јавната здравствена установа Универзитетска кли-
ника за гинекологија и акушерство - Скопје, со кој се 
уредуваат  правата и обврските за движната 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. 42-3861/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2631. 

Врз основа на член 52 став 5 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

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

дата на Република Македонија, на седницата одржана 

на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 

КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕ-

РАЛНАТА СУРОВИНА–ГЛИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„ПОДУЕВО” ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

 

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоа-

тација на минералната суровина – глина на локалитетот 

„Подуево” општина Пехчево бр. 24-9430/1 од 14.11.2007 

година, еднострано се раскинува по барање на концесио-

нерот заради немање средства за работа за понатамошно 

извршување на концесијата за експлоатација.  

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3909/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2632. 

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 

и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКOT ЗА 

МЕТОДИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ И ЗА 

ВРШЕЊЕ НА АНАЛИЗИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И МЕ-

ТОДИТЕ НА ПОТВРДА ИЛИ РЕФЕРЕНТНИТЕ МЕ-

ТОДИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО СЛУЧАЈ НА ОС-

ПОРУВАЊЕ (СУПЕРАНАЛИЗА) НА МЛЕКОТО 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за методите за земање на примероци и за вршење на 

анализи, вклучувајќи ги и методите на потврда или ре-

ферентните методи кои се користат во случај на оспо-

рување (суперанализа) на млекото, број 02-2727/8 од 9 

јуни 2014 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3917/1 Заменик на претседателот  

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2633. 

Врз основа на член 54 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, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

10.6.2014  година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни 

работи му престанува користењето на движните ствари 

и тоа: 

- Телефон обичен.............................................1 парче 

- Телефон Панасоник КХ Т 2342....................1 парче 

- Телефон Панасоник КХ Т 2315....................1 парче 

- Телефон Панасоник КХ Т  5МХ..................1 парче 

- Моторола ГП 34 УХФ...........................18 парчиња 

- Моторола ГП 950 УХФ...........................4 парчиња 

- Моторола ГП 360 УХФ 20-460...............3 парчиња 

- Исправувач П-943 10А.................................1 парче 

- Телефон Панасоник КХ Т 3155...................1 парче 

- Батерија Ни Цд 1.2В П1425-48...............4 парчиња 

- Полнач за акумулатор „искра“ поли......2 парчиња 

- Радио станица ГП 340..................................1 парче 

- Радио станица ГП 300.............................4 парчиња 

- Станица телефонска линковска...................1 парче 

- Станица телефонска линковска...................1 парче. 

       

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надоместок на Министерство-

то за одбрана. 

 

Член 3 

Примопредавањето на движните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши  меѓу Министерството за 

внатрешни работи и Министерството за одбрана, во 

рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-3943/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2634. 
Врз основа на член 23 од Законот за Воената акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.83/09), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДА-
ТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА AКА-
ДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, 
СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2014/2015 ГО-
ДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД  

БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува бројот на кандидати-

те кои се запишуваат на Воената академија „Генерал 
Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна 
2014/2015 година и тоа вкупно 35 студенти-питомци 
како редовни студенти, чие образование се финансира 
од Буџетот на Република Македонија, од кои:  

- 25 студенти-питомци на студиите за потребите на 
Армијата на Република Македонија и  

- три студенти-питомци за потребите на Армијата 
на Црна Гора, 

- еден студент-питомец за потребите на Армијата 
на Република Хрватска, 

- еден студент-питомец за потребите на Армијата 
на Република Словенија,  

- два студенти-питомци за потребите на Армијата 
на Република Босна и Херцеговина и 

- три студенти-питомци за потребите на Армијата 
на Република Косово.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-3946/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2635. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM WOLF-14” 

ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM 

WOLF- 14” (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Република Србија, во перио-
дот од 30.6.2014 година до 11.7.2014 година, се испра-
ќаат 30 припадници на Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 

на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Соеди-

нетите Американски Држави, а трошоците за транс-

порт и за трупно патување ги обезбедува Министерс-

твото за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-

дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3947/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2636. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република  Македонија“ бр.42/01, 

5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-

ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „BALKAN 

COUNTRIES COMBINED JOINT SPECIAL 

OPERATIONS FORCES EXERCISE EAGLE-14”, ВО  

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 

1. За учество  во вежбовната активност „Balkan 

Countries Combined Joint Special Operations Forces 

Exercise EAGLE- 14” (во натамошниот текст:вежбовна-

та активност), која ќе се одржи во Анкара, Република 

Турција во периодот од 19.10.2014 година до 

25.10.2014 година, се испраќаат 14 припадници на Ар-

мијата на Република Македонија (во натамошниот 

текст: Армијата). 

2.  Финансиските трошоци за сместување и исхрана 

на припадниците на Армијата ги обезбедува Република 

Турција, а трошоците за транспорт и трупно патување 

ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3.  Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-

дата на Република Македонија. 

5.  Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3949/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 

27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

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

ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за економија му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

2637. 
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2638. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13),Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата oдржана на 10.6.2014 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА 

СТВАР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧ-

КИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на трајно користење недвижна ствар на Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.153/13). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3990/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2639. 

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

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

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

150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 

на Република Македонија, на седницата одржана на 

10.6.2014 година, донесе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА  НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижни 

ствари во корист на Република Македонија во Јавната 

книга за запишување на правата на недвижностите, и 

тоа: 

-  објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Во-

да 2, ул„А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена 

на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат подрум, број 1, 

намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна повр-

шина од 72 м2,  

-  објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Во-

да 2, ул„А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена 

на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат приземје, број 

1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна по-

вршина од 175 м2,  

-  објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Во-

да 2, ул„А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена 

на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, број 1, на-

мена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површи-

на од 154 м2,  

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Во-

да 2, ул„А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена 

на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К1, број 1, на-

мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површи-

на од 25 м2,  

-  објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Во-

да 2, ул„А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена 

на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К2, број 1, на-

мена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површи-

на од 14 м2,  

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за оп-

шти и заеднички работи на Владата на Република Македонија.  

   

Член 3 

Министерот за економија склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на 

Владата на Република Македонија 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

        Бр. 42-3965/1                                                   Заменик на претседателот 

 10 јуни 2014 година                                                    на Владата на Република 

            Скопје                                                   Македонија, 

                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
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-  објект, кој се наоѓа на КП.бр.747/1 КО Кисела Во-

да 2, ул„А. Димовски“ Скопје, број на зграда 5, намена 

на зграда и друг објект В4-1, влез 1, кат К2, број 1, на-

мена на посебен дел од зграда ПП, внатрешна површи-

на од 51 м2.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3991/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2640. 

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

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА 

НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-

ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари во корист на Република Македони-

ја во Јавната книга за запишување на правата на нед-

вижностите, и тоа: 

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. 

Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на 

зграда 2, намена на зграда и друг објект В4-1, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда 

ДП, внатрешна површина од 249 м2,  

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. 

Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на 

зграда 3, намена на зграда и друг објект В4-2, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда 

ДП, внатрешна површина од       242 м2,  

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. 

Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на 

зграда 4, намена на зграда и друг објект В4-3, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда 

ДП, внатрешна површина од 82 м2, 

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. 

Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на 

зграда 5, намена на зграда и друг објект В4-4, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда 

ДП, внатрешна површина од 16 м2,  

- објект, кој се наоѓа на КП.бр.794/1 КО Г. и Д. 

Оризари, место викано Коњски Дол, Визбегово, број на 

зграда 6, намена на зграда и друг објект В4-5, влез 1, 

кат приземје, број 1, намена на посебен дел од зграда 

ДП, внатрешна површина од 13 м2.  

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-3992/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2641. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македони-

ја” бр. 55/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, 

на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА 

ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни 

намени од значење за Република Македонија се утвр-

дуваат работите за изработка на ажурирани геодетски 

подлоги за планскиот опфат за детален урбанистички 

план за дел од четврт И16, општина Аеродром, за из-

градба на филмски град. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4152/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2642. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВ-

НИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И  

УРБАНИЗАМ 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за транспорт и врски му престанува користе-

њето на дел од недвижна ствар – деловен простор, кој 
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се наоѓа на улица „Кеј Димитар Влахов“ бб - Скопје, на 

КП бр. 12231, КО Центар 1, со површина од 593м2, за-

пишан во Имотен лист бр. 98456, сопственост на Ре-

публика Македонија.  

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест, на Државниот 

инспекторат за градежништво и урбанизам. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

транспорт и врски и Државниот инспекторат за градеж-

ништво и урбанизам во рок од 10 дена од денот на вле-

гувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4154/1 Заменик на претседателот  

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 

2643. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за транспорт и врски му престанува користе-

њето на дел од недвижна ствар – деловен простор на 

ул. „К. Ј. Питу“ бр. 15 – Скопје, локал 1 и 2, на КП бр. 

315, КО Кисела Вода 2, со површина од 110м2, запи-

шан во Имотен лист бр. 48477, сопственост на Репуб-

лика Македонија.  

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест, на Државниот 

инспекторат за транспорт. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

транспорт и врски и Државниот инспекторат за тран-

спорт, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во си-

ла на оваа одлука. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4154/2 Заменик на претседателот  

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

___________ 

2644. 

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 

и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ  

КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 

Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за транспорт и врски му престанува користе-

њето на дел од недвижна ствар – деловен простор на 

ул. „К. Ј. Питу“ бр. 15 – Скопје, локал 1 и 2, на КП бр. 

315, КО Кисела Вода 2, со површина од 110м2, запи-

шан во Имотен лист бр. 48477, сопственост на Репуб-

лика Македонија.   

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење, без надомест, на Државниот ко-

мунален инспекторат. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 

транспорт и врски и Државниот комунален инспекто-

рат, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила 

на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4154/3 Заменик на претседателот  

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2645. 

Врз основа на член 169 став 1 алинеја 2 од Законот 

за јавните набавки („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 136/07, 130/08, 97/2010, 53/11, 185/11, 

15/13, 148/13, 28/14 и 43/14), а во врска со член 15 од 

Законот за концесии и јавно приватно партнерство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

6/2012), Владата на Република Македонија, на седница-

та одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДО-

ДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВА-

ЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА 

ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА 

ПОСТОЕЧКИОТ ДРАМСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се поништува постапката за доделу-

вање на договор за воспоставување на јавно приватно 

партнерство за изградба на нов објект на местото на 

постоечкиот Драмски театар во Скопје, објавена со Од-

луката за започнување на постапка за доделување на 

договор за воспоставување на јавно приватно парт-

нерство за изградба на нов објект на местото на посто-

ечкиот Драмски театар во Скопје („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 10/14). 

 

Член 2 

Постапката за доделување на договор за воспоста-

вување на јавно приватно партнерство за изградба на 

нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар 

во Скопје, се поништува согласно член 169 став 1 али-

неја 2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е под-

несена ниту една понуда. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за започнување на по-

стапка за доделување на договор за воспоставување на 

јавно приватно партнерство за изградба на нов објект 

на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

10/14). 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија“.  

 

Бр. 42-4195/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2646. 

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за 

јавните патишта („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 

23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 

42/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ  

КУМАНОВО-ГРАНИЦА СО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 

(ДЕЛНИЦА РАНКОВЦЕ-КРИВА ПАЛАНКА) 

 

1. Со оваа одлука се определува име на експресен 

пат Куманово-граница со Република Бугарија (делница 

Ранковце-Крива Паланка). 

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и 

гласи „ВМРО “. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3901/1 Претседател на Владата 

8 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2647. 

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за 

јавните патишта („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 2-

3/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 42/2014), 

Владата на Република Македонија, на седницата 

одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ 

ШТИП-КОЧАНИ 

 

1. Со оваа одлука се определува име на експресен 

пат Штип-Кочани. 

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и 

гласи „Тодор Александров“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3901/2 Претседател на Владата 

8 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2648. 

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за 

јавните патишта („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 

23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 

42/2014), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 8.1.2014 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ 

ГРАДСКО-ПРИЛЕП (ПРЕКУ РОСОМАН И 

ДРЕНОВО) 

 

1. Со оваа одлука се определува име на експресен 

пат Градско-Прилеп (преку Росоман и Дреново). 

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и 

гласи „2 Август“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3901/3 Претседател на Владата 

8 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2649. 

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за 

јавните патишта („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 

23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 

42/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 8.1.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ 

ШТИП-РАДОВИШ 

 

1. Со оваа одлука се определува име на експресен 

пат Штип-Радовиш. 

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и 

гласи „23 Октомври“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3901/4 Претседател на Владата 

8 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2650. 

Врз основа на член 9 став 5 и став 6 од Законот за 

јавните патишта („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 

23/2011, 53/2011, 44/2012, 168/2012, 163/2013 и 

42/2014), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 8.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИМЕ НА АВТОПАТОТ – 

ДЕЛНИЦА МИЛАДИНОВЦИ-ШТИП 

 

1. Со оваа одлука се определува име на автопат – 

делница Миладиновци – Штип. 

2. Името од став 1 на оваа одлука се определува и 

гласи „Гоце Делчев“. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 41-8539/2 Претседател на Владата 

8 октомври 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

2651. 

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 седницата одр-

жана на 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН-

СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО 

ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ПРЕДИЗВИК 14“ 

 

1. Се одобрува влегување и престојување на 60 при-

падници на вооружените сили на Република Словенија 

на територијата на Република Македонија заради учес-

тво во вежбовната активност „ПРЕДИЗВИК 14“ (во на-

тамошниот текст: вежбовната активност), со 120 (сто и 

дваесет) припадници на Армијата на Република Маке-

донија (во натамошниот текст: Армијата), која ќе се 

одржи во Република Македонија на Армискиот поли-

гон Криволак, во периодот од 19.9.2014 до 26.9.2014 

година.  

2. Финансиските трошоци за транспорт на вооруже-

ните сили на Република Словенија ги обезбедува Ре-

публика Словенија, а трошоците за сместување и ис-

храна ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата за учество во 

вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 

за одбрана на Република Македонија и Министерство-

то за одбрана на Република Словенија. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-

нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-

дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-3945/1 Заменик на претседателот 

10 јуни 2014 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 
27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.6.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

                                          
Член 1 

Со ова одлука на досегашниот корисник Министерство за животна средина и просторно планирање му пре-
станува правото на користење на движните ствари и тоа: 

2652. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука му се даваат на трајно користење без надоместок на Државниот 

инспекторат за животна средина. 
 

Член 3 
Министерот за животна средина и просторно планирање склучува Договор со Директорот на Државен инс-

пекторат за животна средина со кој ќе се уредат правата и обврските од член 1  на оваа Одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

        Бр. 42-3911/1                                                     Заменик на претседателот 
  10 јуни 2014 година                                                     на Владата на Република 
            Скопје                                                    Македонија, 

                                                        м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2653. 

Врз основа на член 21 став (5) од Законот за процена ( „Службен весник на Република Mакедонија“ бр. 

115/10, 158/11, 185/11 и  64/12), министерот за правда, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА  

ЗА ПРОЦЕНА И НА ИЗЈАВАТА ЗА ПРИМЕНА НА ПРАВИЛАТА СОДРЖАНИ ВО  

КОДЕКСОТ НА ЕТИКА И НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ 

 

Член 1 

Во Правилниот за формата и содржината на лиценцата за процена и на Изјавата за примена на правилата 

содржани во Кодексот на етика и на професионалните стандарди („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.7/11) во членот 5 запирката по зборовите: „кој ја дава изјавата“ и зборовите: „а во десниот агол стои печатот 

на трговското друштво/трговецот поединец“ се бришат.  

 

Член 2 

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 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. 01-769/1  

 20 февруари 2014 година                                                 Министер за правда, 

                Скопје                                                   Блерим Беџети, с.р. 

 



 Стр. 18 - Бр. 91                                                                                          13 јуни 2014 
 



13 јуни 2014  Бр. 91 - Стр. 19 

 
 

2654. 
Врз основа на член 22 став (3) од Законот за вешта-

чење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10, 12/14 и 43/14), министерот за правда, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВЕШТАЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Регистарот на вештаци.  

 

Член 2 

Регистарот на вештаци се води во електронска фор-

ма и ги содржи следните рубрики: реден број на вешта-

кот; име и презиме/назив на правното лице; адреса, те-

лефонски број и електронско сандаче за прием на пис-

мена на вештакот; област на вештачење; број и датум 

на издавање на лиценцата и забелешка.  

 

Член 4 

Регистарот на вештаци се води на следниот начин: 

- во рубриката „реден број на вештакот“ се запишу-

ва редниот број под кој вештакот се заведува во реги-

старот; 

- во рубриката  „име и презиме/назив на правно ли-

це” се запишува името и презимето на вештакот и на-

зивот и седиштето на органот на државната управа, ви-

сокообразовната установа, научната установа, стручна-

та установа, друштвото за вештачење, односно тргове-

цот поединец каде што тој врши вештачење;  

- во рубриката „адреса, телефонски број и електрон-

ско сандаче за прием на писмена на вештакот“ се запи-

шуваат адресата на седиштето на вештакот, неговиот 

телефонски број, како и електронската адреса на која 

вештакот ќе прима писмена;  

- во рубриката „област на вештачење“ се запишува 

областа за која вештакот има стекнато лиценца за ве-

штачење, а доколку вештакот има стекнато лиценци за 

вештачење од повеќе области, се наведува секоја од 

тие области; 

- во рубриката „ број и датум на издавање на лицен-

цата“ се запишува бројот и датумот на издавање на ли-

ценцата за вештачење, а доколку вештакот има стекна-

то лиценци за вештачење од повеќе области се запишу-

ва бројот и датумот на издавање на секоја од нив; 

- во рубриката “забелешка” се запишуваат сите за-

белешки, известувања, изречени мерки и други писме-

на што се однесуваат на вештакот.  

 

Член 5 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за формата, содржината и 

начинот на водење на Регистарот на вештаци („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 10/11). 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 01-1999/3  

12 јуни 2014 година Министер за правда, 

Скопје Блерим Беџети, с.р. 

_________ 

2655. 

Врз основа на член 5-а став (2) од Законот за вешта-

чење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

115/10, 12/14 и 43/14), министерот за правда, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ПИСМЕНОТО БАРАЊЕ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

 Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на писменото барање за вештаче-

ње за потребите на органите на државна управа, јавни-

те претпријатија и акционерските друштва во државна 

сопственост.  

 

Член 2 

(1) Барањето за вештачење до Бирото за судски ве-

штачења се поднесува на образец  кој се печати во фор-

мат А4 на бела хартија даден во Прилог 1 кој е соста-

вен дел на овој правилник.  

(2) Барањето од став 1 на овој член содржи грб на 

Република Македонија, текст: Република Македонија, 

Министерство за правда, Биро за судски вештачења; 

наслов на барање, податоци за  барател; адреса; датум 

на поднесување на барање; лице за контакт, работно 

место и телефон; опис на барањето; прилог документи; 

текст „барањето го поднесува овластен преставник”, 

место за потпис на барателот и целосниот назив на суб-

јектот кој го поднесува барањето и напомена „Барате-

лот може да ја поднесе потребната документација за 

вршење на вештачење”.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 01-2000/3  

12 јуни 2014 година Министер за правда, 

Скопје Блерим Беџети, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2656. 
Врз основа на член 112-б, член 112-в, член 112- г, 

член 112-д, член 112-ѓ, член 112-е, член 112-з, член 

112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н, 

член 150 став 3, член 150-а став 6 и член 190 од Зако-

нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за 

хартии од вредност на Република Македонија на сед-

ницата одржана на ден 12.5.2014 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛА-

ГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА  

ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ 

 

Општи одредби 

 

Член 1 

Со Правилникот за начинот и условите за обука и 

полагање на посебен стручен испит за инвестиционо 

советување се уредуваат: 

- организацијата и начинот на одржување на обука-

та за инвестиционо советување, испитните области, ус-

ловите за избор на предавачи, обврските на предавачи-

те и кандидатите и динамика за одржување на обуката; 

- организација на испитот за инвестиционо совету-

вање, надзор над регуларноста на испитот и динамика-

та за одржување на испитот; 

- начин и постапка за признавање на документ изда-

ден од глобална професионална организација од обла-

ста на хартиите од вредност или од надлежен орган 

(регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски 

економски простор, Швајцарската конфедерација, САД 

или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно те-

ло) е склучен договор за меѓусебно признавање на про-

фесионални квалификации на принцип на реципроци-

тет, со кој се докажува стекнатата квалификација во 

странство во областа на инвестиционо советување; 

- други прашања од значење за обезбедување на 

фер, транспарентен и рамноправен третман на сите 

кандидати кои следат обука и полагаат стручен испит 

за инвестиционо советување. 

 

Организација на обука и стручен испит 

 

Член 2 

(1) Обука и стручен испит за инвестиционо совету-

вање организира и спроведува Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија (во понатамошниот 

текст: Комисија). 

(2) За реализација на стручните и административ-

ните работи за потребите на спроведување на обуката и 

стручниот испит за инвестиционо советување се фор-

мира работна група од лица вработени во Комисијата. 

(3) Стручниот испит технички го спроведува прав-

но лице избрано по пат на јавна набавка од Комисијата. 

(4) За обуката и полагањето на стручниот испит за 

инвестиционо советување и на поправниот дел од ис-

питот, кандидатот плаќа надомест утврден со Тарифни-

кот за утврдување висина на надоместоци што ги нап-

латува Комисијата за хартии од вредност на РМ. 

 

Обука и стручен испит 

 

Член 3 

(1) Обуката и стручниот испит за инвестиционо со-

ветување се спроведува врз основа на констатирана по-

треба од Комисијата, но не помалку од еднаш годишно.  
(2) Времето и местото за организација на обуката и 

стручниот испит за инвестиционо советување се објаву-
ваат на веб страницата на  Комисијата и во најмалку 2 
дневни весника кои излегуваат на цела територија на Ре-
публика Македонија, 30 дена пред почеток на обуката. 

(3)Обуката се организира во работни денови во 
попладневните часови и во денови на викенд, согласно 
распоредот кои кандидатите го добиваат првиот ден на 
обуката. 

(4) Стручниот испит за инвестиционо советување 
го полагаат кандидатите кои имаат добиено решение 
од Комисијата за исполнување на условите за полагање 
на испитот. 

 
Начин на одржување на обуката 

 
Член 4 

(1) Обуката за инвестиционо советување се одржу-
ва согласно подготвена  програма, која е составен дел 
на овој правилник. 

(2) Обуката за инвестиционо советување е со фонд 
од  154 часа. 

(3) Обуката се организира ако за истата се пријават 
најмалку 30 учесници.  

(4) Доколку за обуката се пријават помалку од 30 
учесници, истата ќе се спроведе како менторска наста-
ва, за што пријавените учесници ќе бидат навремено 
известени. 

(5) Следење на наставата не е задолжително. 
 

Уредувачки совет 
 

Член 5 
(1) За подготовка на Прирачник за обука и полага-

ње на стручен испит за инвестиционо советување се 
формира Уредувачки совет. 

(2) Уредувачкиот совет се состои од 4 члена од кои 

еден е Претседател на советот. Составот на уредувач-

киот совет се утврдува со посебна одлука на Комисија-

та  за секоја обука. 

(3) Членовите на уредувачкиот совет добиваат на-

домест за подготовка на Прирачникот, кој го утврдува 

Комисијата со посебна одлука. 

 

Едукатори 

 

Член 6 

(1) Наставата во рамките на обуката за инвестиционо 

советување ја спроведуваат лица кои имаат универзитет-

ско образование и работно искуство од десет години од 

соодветната област за која ќе држат предавања. 
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(2) Во спроведување на обуката може да учествува-

ат и признати стручњаци од праксата од земјата и од 

странство. 

(3) За избор на едукатори  Комисијата објавува по-

кана за доставување на понуди на својата веб страна. 

(4) Изборот на едукаторите го врши Комисијата за 

спроведување на испитот, врз основа на критериумите 

утврдени во поканата за доставување на понуди. 

(5) Списокот на избраните едукатори се објавува на 

веб страната на Комисијата. 

 

Права и обврски на едукаторите 

 

Член 7 

(1) Едукаторите имаат право на паричен надомест 

утврден со посебна одлука на Комисијата. 

(2) Трошоците за едукаторите ги покрива Комисијата. 

(3) За дополнително одржаните предавања, едука-

торите не добиваат дополнителен надомест.  

(4) Едукаторите се должни да ги одржуваат преда-

вањата според утврдениот распоред од страна на Коми-

сијата, за кој дале претходна согласност. 

(5) Во случај на спреченост, едукаторите се должни 

да обезбедат адекватна замена, по претходна соглас-

ност од Комисијата. 

(6) За секоја област за која се определени, едукато-

рите се должни да подготват соодветни материјали за 

предавање, без дополнителен надомест, согласно про-

грамата и насоките дадени од Комисијата. Подготвени-

те материјали се составен дел на Прирачникот за обука 

и полагање на стручен испит за инвестиционо совету-

вање. 

(7) За секое предавање, без дополнителен надомест, 

едукаторите се должни да подготват соодветна презен-

тација и тој материјал во писмена или електронска 

форма (ЦД или е-маил) да го достават до Комисијата, 

најдоцна 5 дена пред одржување на предавањето. 

(8) Едукаторите се должни да подготват листа на 

испитни прашања и задачи од соодветната област и да 

ги достават до Комисијата најдоцна 15 дена по завршу-

вање на обуката. 

 

Кандидати за следење на обука 

 

Член 8 

(1) Право на следење на обука и полагање на стру-

чен испит за вршење на инвестиционо советување, има 

лице кое ги исполнува следниве услови: 

1) да има завршено четиригодишно високо образо-

вание VII/1 или студирал според Болоњската деклара-

ција и има 240 кредити според европскиот кредит - 

трансфер систем (ЕКТС) од областа на економските и 

правните науки, или друго соодветно образование од 

областа на финансиите и со искуство од најмалку една 

година во областа на финансиите; 

2) да има присуствувано на обука за полагање на 

стручен испит за инвестиционен советник која ја орга-

низира Комисијата за хартии од вредност;  

3) да не е осудуван со правосилна судска одлука за 

кривично дело во последните пет години пред поднесу-

вање барање за дозвола за работење на инвестиционен 

советник и  

4) да не е осудуван со правосилна судска одлука за 

сторено кривично дело предизвикување стечај на прав-

но лице.  

(2) Кандидатот пријавата за следење на обуката и 

полагање на испитот за инвестиционо советување ја 

доставува до Комисијата во писмена форма во рокот 

определен во соопштението за организирање на обука, 

објавено во дневните весници и на веб станицата на 

Комисијата, заедно со следнава документација: 

- доказ за исполнување на условите од став 1 на 

овој член и 

- доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот 

за утврдување висина на надоместоци што ги наплату-

ва Комисијата за хартии од вредност на РМ. 

(3) Доколку дипломата за завршено високо образо-

вание е стекната во странство, покрај документацијата 

определена во став 2 на овој член, кандидатот поднесу-

ва доказ за нострификација издаден од соодветен над-

лежен орган согласно закон.  

 

Права и обврски на кандидатите 

 

Член 9 

(1) Кандидатите кои ќе ја следат обуката за инве-

стиционо советување на почетокот на обуката добива-

ат распоред на предавањата и основна литература 

(Прирачник за обука и полагање на стручен испит за 

инвестиционо советување). 

(2) Кандидатите на крајот на секое предавање попол-

нуваат листа за присутност, со цел на крајот од обуката 

оние кандидати кои ги следеле предавањата од секоја 

соодветна област да пополнат анкета за квалитетот на 

предавањата, предавачите и литературата за обуката.  

 

Стручен испит и испитни рокови 

 

Член 10 

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување 

се состои од два дела и тоа: 

1) прв дел (теоретски дел), со кој се проверува тео-

ретското знаење на кандидатите и 

2) втор дел (практичен пример), со кој се проверува 

способноста за примена на законите во практиката.  

(2) Испитот се одржува најдоцна во рок од 60 дена 

oд денот на завршувањето на обуката. 

(3) Испитните рокови за полагање на стручниот ис-

пит за инвестиционо советување се одржуваат најмал-

ку еднаш на 3 месеца. 

(4) По завршувањето на обуката, Комисијата за 

спроведување на стручниот испит во испитен календар 

однапред ги определува термините за одржување на 

испитот и истите ги објавува на веб страницата на Ко-

мисијата. 

(5) Рокот на пријавување за полагање на стручниот 

испит е најдоцна 5 дена пред датумот утврден во ис-

питниот календар за одржување на стручниот испит. 

Кандидатот за полагање на испитот се пријавува лично 

или преку испраќање на пријава по пат на е-маил.  

(6) Кандидатот има право да го полага првиот дел 

од стручниот испит во најмногу 3 последователни тер-

мини утврдени за полагање на испитот.  
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(7) Кандидатот има право да го полага вториот дел 

од стручниот испит во најмногу 2 последователни тер-

мини по завршувањето на првиот дел (теоретскиот 

дел). 

(8) Доколку кандидатите не го положат првиот и 

вториот дел од испитот по спроведеното прво полага-

ње, при секое наредно полагање уплатуваат на сме-

тката на Комисијата надомест за повторно полагање 

на стручниот испит, чија висина е утврдена со Тариф-

никот за утврдување висина на надоместоци што ги 

наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ. 

Доказот за платен надомест се доставува заедно со 

пријавата. 

(9) Кандидатите имаат обврска да го положат 

стручниот испит во рок од 2 години од денот на завр-

шувањето на обуката. 

(10) Доколку пријавените кандидати не го положат 

стручниот испит за инвестиционо советување во рокот 

од ставовите 6, 7 и 9 на овој член, ќе се смета дека не 

го положиле испитот.  

(11) Лицата од став 10 на овој член, имаат право на 

пријавување на наредна обука, на начин и под услови 

утврдени со овој Правилник. 

 

Член 11 

Со посебен договор склучен со Комисијата,  се уре-

дуваат правата и обврските на вработените во Комиси-

јата кои ќе ја следат обуката и ќе го полагаат стручниот 

испит за инвестиционо советување. 

 

Место и начин на полагање на  

стручниот испит 

 

Член 12 

(1) Стручниот испит за инвестиционо советување 

се полага во просторија за полагање на испит, посебно 

опремена со материјално-техничка и информатичка 

опрема, интернет врска и опрема за снимање на полага-

њето. 

(2) Стручниот испит се полага во точно утврдените 

термини, во присуство на двајца овластени претставни-

ци од Комисијата, членовите на Комисијата за спрове-

дување на испитот, еден претставник од Министерс-

твото за финансии, еден претставник од Владата на Ре-

публика Македонија на предлог на Канцеларијата на 

претседателот на Владата на Република Македонија и 

еден информатичар предложен од Министерството за 

информатичко општество и администрација. 

(3) Стручниот испит за инвестиционо советување 

се полага во работни денови, но во одредени случаи и 

во денови на викенд. 

 

Комисија за спроведување на испитот 

 

Член 13 

(1) Комисијата за спроведување на испитот ја сочи-

нуваат компетентни и стручни лица утврдени со посеб-

на одлука на Комисијата. 

(2) Комисијата за спроведување на испитот се со-

стои од 5 члена, од кои еден е претседател на комиси-

јата. 

(3) Комисијата за спроведување на испитот ги вери-

фикува прашањата за полагањето на стручниот испит 

за инвестиционо советување, врши ревизија и ажурира-

ње на базите на прашања и базите на практични приме-

ри и задачи најмалку еднаш годишно, врши избор на 

едукатори пришто должна е во текот на одржување на 

испитот да ја обезбеди тајноста на податоците. 

(4) Членовите на Комисијата за спроведување на 

испитот добиваат годишен надомест во висина од една 

просечна плата објавена од Државниот завод за стати-

стика исплатена во РМ за претходната година. 

 

Почеток на стручниот испит 

 

Член 14 

(1) Испитот започнува во точно определеното вре-

ме и трае согласно со времето утврдено со овој Пра-

вилник за секоја испитна област/предмет. 

(2) Закаснување на испит, може да се толерира, но 

само доколку од почеток на испитот не поминале пове-

ќе од 10 минути од оправдани причини. 

(3) Заради идентификација, кандидатот е должен 

пред почетокот на испитот да стави на увид на дежур-

ните лица лична карта или пасош. 

 

Напуштање на испитот 

 

Член 15 

(1) За време на траење на испитот, кандидатот не 

може да ја напушти просторијата доколку истовремено 

не го предаде и тестот.  

(2) Доколку лицата од член 13 став 2, забележат де-

ка кандидатот користи недозволено средство во текот 

на траење на испитот или се однесува на начин кој ја 

загрозува регуларноста на испитот, го одземаат тестот 

на тој кандидат и му наложуваат на кандидатот да ја 

напушти просторијата. 

(3) Во случај на став 2 на овој член, на испитниот 

список и на тестот се забележуваат причините за одзе-

мањето на тестот и времето кога кандидатот  е отстра-

нет од испитот. 

(4) Доколку кандидатот кој полага испит не ги почи-

тува правилата и користи недозволени средства во текот 

на испитот, Комисијата, на предлог на членовите на Ко-

мисијата за спроведување на испитот, може да забрани 

полагање на испитот во рок најмногу до 6 месеци. 

 

Записник 

 

Член 16 

(1) За текот на испитот се води записник. 

(2) Записникот за текот на испитот содржи: датум и 

време на одржување на испитот, име и презиме на чле-

новите на Комисијата за спроведување на испитот, име 

и презиме на лицата од член 13 став 2 кои присуствува-

ле во текот на полагањето на испитот , број на пријаве-

ни кандидати кои го полагале испитот и име и презиме 

на лицата кои биле отстранети од полагање на испитот, 

согласно член 16 на овој Правилник.  

(3) Записникот го потпишуваат членовите на Коми-

сијата за спроведување на испитот.  
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Испитни области 

 
Член 17 

(1) Испитните области кои го сочинуваат првиот 
дел од стручниот испит за инвестиционо советување се 
поделени во три модули. 

(I) Првиот модул го сочинуваат следниве области: 
 

Испитна област Траење на испитот 

Регулатива за пазарот на капи-
тал во Република Македонија 

120 минути 

Квантитативни методи и ста-
тистика 

120 минити 

Економика 120 минути 

Анализа на финансиски изве-
штаи 

120 минути 

(II) Вториот модул го сочинуваат следниве области: 

Испитна област Траење на испитот 

Финансии на корпорацијата 
(финансиски менаџмент) 

120 минути 

Анализа и вреднување на ак-
циите 

120 минути 

Анализа и вреднување на ин-
струментите со фиксен доход 

120 минути 

(III) Третиот модул го сочинуваат следниве области: 

Испитна област Траење на испитот 

Финансиски деривативи 120 минути 

Анализа на алтернативни ин-
вестиции 

120 минути 

Портфолио менаџмент и 120 минути 

Етика, професионални стан-
дарди и односи со клиенти 

120 минути 

 
(2) За испитните области: Анализа и вреднување на 

инструментите со фиксен доход и Финансиски дерива-
тиви,  се полага втор дел од стручниот испит за инве-
стиционо советување кој се состои од: практичен при-
мер и задачи кои кандидатот треба да ги реши врз ос-
нова на анализата на практичниот пример. 

(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил 
секој од модулите доколку освои најмалку 70% од 
вкупниот број на предвидени позитивни поени за тој 
модул, но не помалку од 40% точни одговори за секоја 
од испитните области/предмети  во соодветниот модул. 

(4) Успехот на испитот се оценува со „положил“ 
или „не положил“ 

(4) Се смета дека кандидатот успешно го положил 
испитот за инвестиционо советување доколку го поло-
жил првиот и вториот дел од стручниот испит за инве-
стиционо советување. 

 
Објавување на резултати, право на увид, приговор 

и жалба 
 

Член 18 
(1) Комисијата во рок од 5 дена од денот на полага-

њето на вториот дел од стручниот испит на својата веб 
страна го објавува неофицијалниот список на положе-
ни кандидати. 

(2) Кандидатите кои не го положиле вториот дел од 
стручниот испит имаат право во рок од 3 дена да извр-
шат увид во тестот и да испратат писмена забелешка до 
Комисијата за спроведување на испитот. За извршени-
от  увид се составува записник. 

(3) По приговорот одлучува Комисијата за спрове-

дување на испитот, во рок од 7 дена од денот на прие-

мот на забелешките.  

(4) По истекот на рокот за решавање на забелешки-

те, Комисијата на својата веб страна објавува офици-

јална листа на положени кандидати. 

 

Издавање на уверение 

 

Член 19 

(1) На кандидатите кои го положиле првиот и вто-

риот дел на стручниот испит за инвестиционо совету-

вање, Комисијата во рок од 15 дена од денот на завр-

шувањето на испитот издава уверение за положен 

стручен испит за инвестиционо советување. 

(2) Лицето чие уверение издадено од Комисијата е 

изгубено, уништено или сл.,може од Комисијата да по-

бара издавање на дупликат на уверение. 

(3) Кон барањето од став 2 на овој член за издавање 

на дупликат на уверение, се приложува следново: 

- причината за потребата од издавање на дупликат 

на уверение од Комисијата, како и периодот на следе-

ње на обуката и датумот на полагање на стручниотис-

пит за инвестиционо советување, 

- во случај на губење на истото, доказ дека изгубе-

ното уверение е огласено за неважечко, согласно пози-

тивните законски прописи и 

- доказ за уплатен надомест за издавање на дупли-

кат на уверение за инвестиционо советување.  

 

Признавање 

 

Член 20 

(1) Признавањето на документ издаден од глобална 

професионална организација од областа на хартиите од 

вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во 

земја членка на ЕУ, Европски економски простор, 

Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со 

чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен дого-

вор за меѓусебно признавање на професионални квали-

фикации на принцип на реципроцитет со кој се дока-

жува стекнатата квалификација во странство во обла-

ста на инвестиционо советување го врши Комисијата 

на начин утврден со овој Правилник. 

 

Барање за признавање 

 

Член 21 

(1) Комисијата врши признавање на документите 

издадени од глобална професионална организација од 

областа на хартиите од вредност, од надлежен орган 

(регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски 

економски простор, Швајцарската конфедерација, САД 

или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно те-

ло) е склучен договор за меѓусебно признавање на про-

фесионални квалификации на принцип на реципроци-

тет со кој се докажува стекнатата квалификација во 

странство во областа на инвестиционо советување врз 

основа на поднесено барање од заинтересираното лице. 

Во прилог на барањето заинтересираното лице подне-

сува и: 
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- нотарски заверен превод на диплома или уверение 

за завршено високо образование или документ за но-

стрификација издаден од надлежен државен орган за 

диплома или уверение за завршено високо образование 

во странство или диплома или уверение за завршено 

високо образование во Република Македонија; 

- нотарски заверен превод на документ издаден од 

глобална професионална организација од областа на 

хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно 

тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски про-

стор, Швајцарската конфедерација, САД или друга 

земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склу-

чен договор за меѓусебно признавање на професионал-

ни квалификации на принцип на реципроцитет со кој 

се докажува стекнатата квалификација во странство во 

областа на инвестиционо советување; 

-   наставен план и програма на обуката за инвести-

ционо советување објавен од страна на странски надле-

жен орган (регулаторно тело) врз основа на која е изда-

ден документ со кој се докажува стекнатата квалифика-

ција во странство во областа на инвестиционо совету-

вање, освен ако документот за инвестиционо советува-

ње е издаден од CFA Institute, Charlottsville, Virginia-

САД, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја 

членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцар-

ската конфедерација, САД или друга земја со чиј над-

лежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за 

меѓусебно признавање на професионални квалифика-

ции на принцип на реципроцитет; 

- доказ за уплатен надомест утврден со Тарифникот 

за утврдување висина на надоместоци што ги наплату-

ва Комисијата за хартии од вредност на РМ;  

-  друга документација на барање на Комисијата. 

 

Комисија за признавање 

 

Член 22 

(1) Комисијата со одлука именува Комисија за 

признавање од најмалку 3 члена од лицата кои се чле-

нови на Комисијата за спроведување на испитот. 

(2) Комисијата за признавање во постапката на 

признавање ги зема во предвид: 

- наставниот план и програма освен ако документот 

е  издаден од CFA Institute, Charlottsville, Virginia-САД, 

надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на 

ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската кон-

федерација, САД или друга земја со чиј надлежен ор-

ган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно 

признавање на професионални квалификации на прин-

цип на реципроцитет; 

- реномето на институцијата која го издала серти-

фикатот; 

- правата кои произлегуваат од стекнатото звање; 

- други околности од значење за признавањето. 

(3) Комисијата за признавање во постапката на 

признавање, ја зема во предвид пристигнатата писмена 

документација на лицето кое бара признавање. 

(4) Комисијата за признавање во постапката на 

признавање може од лицето кој го поднел барањето за 

признавање да побара и други документи кои се од 

важност за донесувањето на одлуката, како и оргинал-

ните документи на увид. 

Извештај на Комисијата за признавање 

 

Член 23 

(1) Комисијата за признавање во рок од 15 дена од 

денот на поднесување на барањето и комплетна доку-

ментација наведена во членот 22 од овој Правилник 

подготвува извештај во кој се анализира планот и про-

грамата и правата кои произлегуваат од стекнатото зва-

ње и ги предлага на Комисијата областите или делови-

те од областите кои лицето треба да ги положи, за да 

може документот издаден од глобална професионална 

организација од областа на хартиите од вредност, од 

надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на 

ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската кон-

федерација, САД или друга земја со чиј надлежен ор-

ган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно 

признавање на професионални квалификации на прин-

цип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата 

квалификација во странство во областа на инвестицио-

но советување да биде признат и со тоа да може да се 

издаде уверение за инвестиционо советување од Коми-

сијата. 

 

Решение за признавање 

 

Член 24 

(1) Комисијата го усвојува извештајот на Комисија-

та за признавање и го известува кандидатот дека услов 

за издавање уверение е задолжително полагање на ис-

питната област - Регулатива за пазарот на капитал во 

Република Македонија и евентуално другите области 

или делови од области кои ги утврдила Комисијата за 

признавање. 

(2) По исклучок на став 1 од овој член, доколку по-

стои договор за меѓусебно признавање на професио-

нални квалификации на принцип на реципроцитет со 

надлежното регулаторно тело на странската држава ко-

ја го издала сертификатот, Комисијата го известува 

кандидатот дека единствен услов за признавање на сер-

тификатот е полагање на испитната област - Регулати-

ва за пазарот на капитал во Република Македонија. 

(3) Лицето кое поднело барање за признавање на 

уверение/сертификат, може да ги полага испитните об-

ласти од став 1 на овој член, во термините за полагање 

кои ги организира Комисијата, согласно член 11 од 

овој Правилник. 

(4) По положувањето на испитните области од став 

1 на овој член, Комисијата донесува Решение за изда-

вање на уверение за инвестиционо советување. 

(5) Комисијата води евиденција на признатите сер-

тификати и трајно ја чува документацијата. 

 

Овластени инвестициони  

советници 

 

Член 25 

(1) Услуги поврзани со инвестиционо советување 

на клиенти може да вршат само овластени инвестици-

ски советници.  

(2) Инвестицискиот советник треба да има положе-

но стручен испит за инвестиционо советување што го 

организира Комисијата. 
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Преодни и завршни одредби 

 

Член 26 

Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-

нува да важи Правилникот за начинот и условите за 

обука и полагање на посебен стручен испит за инвести-

ционо советување („Службен весник на РМ“ број 

145/2010, 30/2011, 157/2011 и 88/2013).  

 

Бр.09-816/1 Комисија за хартии од вредност 

12 мај 2014 година на  Република Македонија 

Скопје Претседател 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

 

      

ПРИЛОГ 1 

 

1. Глобална структура на Curiculum -от: 

 

 Наслов на темата Број на часови 

1 Регулатива за пазарот на ка-

питал во РМ 
10 

2 Квантитативни методи и ста-

тистика 
12 

3 Економика 15 

4 Анализа на финансиски изве-

штаи   

25 

5 Финансии на корпорацијата 

(финансиски менаџмент) 
12 

6 Анализа и вреднување на ак-

циите 
15 

7 Анализа и вреднување на ин-

струменти со фиксен доход  
15 

8 Финансиски деривативи 10 

9 Анализа на алтернативни ин-

вестиции  
10 

10 Портфолио менаџмент 20 

11 Етика, професионални стан-

дарди и односи со клиенти 
10 

 Вкупен број на часови: 154 

 

2. Детална структура на Curiculum-от: 

 

1. Регулатива за пазарот на капитал во РМ  

1.1. Вовед и преглед на релевантната регулатива  

1.2. Меѓународна регулатива (ЕU, IOSCO и др.) 

1.3. Домашна регулатива: 

1.3.1. Главни закони (Закон за хартии од вредност, 

Закон за инвестициски фондови, Закон за преземање на 

акционерски друштва) 

1.3.2. Специфични делови од други закони (Закон 

за трговски друштва, даночна регулатива и др.) 

1.3.3. Комисијата за хартии од вредност како регу-

латор на пазарот на хартии од вредност. 

 

2. Квантитативни методи и статистика  

2.1 Временска вредност на парите 

2.1.1 Идна вредност на еден cash flow(паричен тек) 

2.1.2 Идна вредност на серија cash flow-a 

2.1.3 Сегашна вредност на еден cash flow 

2.1.4 Сегашна вредност на серија cash flow-а 

2.1.5 Еднаквост на сегашни и идни вредности 

2.1.6 Останата примена на временска вредност на 

парите 

2.1.7 Анализа на дисконтирани cash flow-a 

2.1.8 Конвенција во врска со камата и пазар на пари 

2.1.9 Инвестициони мерила на приносот 

2.2. Основни статистички концепти 

2.2.1 Основни карактеристики на статистика 

2.2.2 Распоред на фреквенции 

2.2.3 Распоред на веројатности 

2.2.4 Мерила на централна тенденција 

2.2.5 Мерила на дисперзија 

2.2.6 Мерила на асиметрија 

2.2.7 Основи на корелација и регресија 

 

2.3. Функции  

2.4. Концепти на веројатност и случајни вари-

јабли 

2.5. Општи дистрибуции на веројатност  

2.6. Случаен примерок и оценување 
2.7. Статистички заклучоци и тестирање на хи-

потези  
2.8. Корелациона анализа и линеарна регресија 
2.9. Мултиваријантна регресија  
2.10. Анализа на временските серии  
 
3.Економика  
1.1. Понуда и побарувачка  
1.1.1 Детерминанти на индивидуална побарувачка  
1.1.2 Детерминанти на индивидуална понуда 
1.1.3 Рамнотежни цени 
1.1.4 Анализа на промена во рамнотежа 
1.1.5 Како цените ги алоцираат ресурсите 
 
1.2 Извори на економскиот раст 
1.2.1 Продуктивност 
1.2.2 Човечки капитал 
1.2.3 Технолошки прогрес 
1.2.4  Институционално опкружување (сопственич-

ки права, политичка стабилност) 
 
1.3 Монетарен систем 
1.3.1 Улогата на Централната банка 
1.3.2 Банки и понуда на пари 
1.3.3 Мерки на монетарна контрола 
1.3.4 Проблеми во контролата на понудата на пари 
 
1.4 Макроекономика 
1.4.1 Меѓународни текови на добра и услуги  
1.4.2 Реален и номинален девизен курс 
1.4.3 Понуда и побарувачка на расположивите ви-

шоци (loanable funds) 
1.4.4 Еквилибриум во отворената економија 
1.4.5 Фактори на влијание во отворената економија 

 

1.5 Агрегатна понуда и агрегатна побарувачка 

1.5.1 Крива на агрегатна побарувачка 

1.5.2 Крива на агрегатна понуда  

1.5.3 Влијание на монетарната политика на агрегат-

ната побарувачка 
1.5.4 Влијание на фискалната политика на агрегат-

ната побарувачка 
1.5.5 Невработеност 
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1.5.6 Инфлација 
1.5.7 Економски раст  
1.5.8 Меѓународна трговија и финансии 
 
4. Анализа на финансиски извештаи  

4.1 Систем на финансиско известување 
4.1.1 Цели на финансиското известување 
4.1.2 Финансиски информации и пазар на капитал 
4.1.3 Основни сметководствени принципи 
4.1.4 Меѓународни стандарди за финансиско изве-

стување 
4.1.5 Прифатени сметководствени принципи во 

САД(GAAP) 
4.1.6 Значење на надворешната ревизија 
 

4.2 Содржина и структура на основните финан-

сиски извештаи 
4.2.1 Извештај за финансиската состојба 
4.2.2 Извештај за сеопфатна добивка 
4.2.3 Извештај за паричните текови 
4.2.4 Извештај за промени во фондот и резервите 
4.2.5 Белешки кон финансиските извештаи 
4.2.6 Други извори на финансиски информации 
 

4.3 Анализа на парични текови (Cash flow анализа) 
4.3.1 Cash flow vs добивка 
4.3.2 Известување за паричните текови-директна 

метода 
4.3.3 Известување за паричните текови-индиректна 

метода 
4.3.4 Анализа на cash flow информации 
 

4.4 Ratio анализа на финансиски извештаи 
4.4.1 Цели и употреба на ratio анализа 
4.4.2 Анализа на ликвидност 
4.4.3 Анализа на солвентност 
4.4.4 Анализа на активности 
4.4.5 Анализа на профитабилност 
4.4.6  Интегрална ratio анализа 
 

4.5 Ratio анализа и процес на вреднување 
4.5.1 Добивка по акција 
4.5.2 Cash flow по акција 
4.5.3 EBITDA  по акција 
4.5.4 Книговодствена вредност по акција 
4.5.5 Ratio цена по акција/добивка по акција 
4.5.6 Ratio плаќање на дивиденда 
 

4.6 Анализа на залихи 
4.6.1 Разграничување на вредности помеѓу Изве-

штај за финансиската состојба и  
Извештај за сеопфатна добивка (Однос помеѓу за-

лихи и трошоци на продадени производи) 
4.6.2 LIFO vs FIFO: ефект на добивката, cash flow и 

обртен капитал 
4.6.3 LIFO vs FIFO: импликации на ratio анализа 
4.6.4 Проблем на намалување на LIFO резерви 
 

4.7 Анализа на недвижност, постројки и опрема 
4.7.1 Капитализација vs расходи 
4.7.2 Методи на амортизација 
4.7.3 Влијание на методите на амортизација на фи-

нансиските извештаи 

4.7.4 Обелоденување на информации за фиксниот 

имот 

4.7.5 Обезвреднување на фиксниот имот 

4.7.6 Расходување на фиксниот имот 

 

4.8 Анализа на данок на добивка на компаниите 

4.8.1 Општи прашања на оданочување на добивката 

(Добивката во финансиските извештаи vs добивка за 

оданочување) 

4.8.2 Одложени даночни обврски 

4.8.3 Одложени даночни средства 

4.8.4 Обелоденување на информации за одданоче-

ната добивка 

 

4.9 Анализа на финансиските обврски на компа-

ниите 

4.9.1Анализа на тековните обврски 

4.9.2 Анализа на долгорочните долгови 

4.9.3 Конвертибилни обврзници и варанти 

4.9.4 Повлекување на долгови пред истекот на ро-

кот за доспевање 

4.9.5 Долгови на компаниите во криза 

 

4.10 Лизинг и вонбилансни долгови 

4.10.1 Деловен и финансиски лизинг 

4.10.2 Компаративна анализа на деловниот и фи-

нансискиот лизинг 

4.10.3 Вонбилансни финансиски активности 

 

5.Финансии на корпорацијата-финансиски ме-

наџмент  

5.1. Основи на финансискиот менаџмент 

5.1.1 Алтернативни форми на деловното организи-

рање 

5.1.2 Финансиски менаџмент во организациската 

структура на компаниите 

5.1.3 Цели на корпоративната компанија 

5.1.4 Агенциски однос 

  

5.2 Капитално буџетирање 

5.2.1 Процес на капитално буџетирање 

5.2.2 Методи за рангирање на инвестициони прое-

кти 

5.2.3 Рационална употреба на капиталот 

5.2.4 Cash flow проекции 

5.2.5 Анализа на ризкот 

5.2.6 Споредба на проекти со различен век на траење 

5.2.7 Реални опции 

 

5.3 Трошоци на капиталот 

5.3.1 Трошоци на поединечните извори на финанси-

рање 

5.3.2 Пондерирани просечни трошоци на капиталот 

5.3.3 Маргинални трошоци на капиталот 

5.3.4 Детерминанти на трошоците на капиталот 

 

5.4 Структура на капиталот и левериџ 

5.4.1 Целна структура на капиталот 

5.4.2 Деловен, финансиски и комбиниран левериџ 

5.4.3 Детерминанти на оптималната структура на 

капиталот 

5.4.4 Теорија на структурата на капиталот 
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5.5 Дивидендна политика 

5.5.1 Дивиденда vs капитална добивка 

5.5.2 Теорија на ирелевантност за дивиденда 

5.5.3 Традиционална теорија за дивиденда 

5.5.4 Теорија на даночни преференции  

5.5.5 Информациона содржина на дивиденда  

5.5.6 Стабилност на дивиденда 

5.5.7 Дивиденда во вид на акции и делење на акции 

5.5.8 Откуп на акции 

 

5.6 Спојувања и преземања 

5.6.1 Спојувања и преземање како извор на создава-

ње на вредност 

5.6.2 Видови на спојувања 

5.6.3 Непријателски и пријателски преземања 

5.6.4 Вреднување на таргет и одредување на цени 

5.6.5 Улогата на инвестиционите банкари 

5.6.6 Корпоративни алијанси 

5.6.7 Leverage buyouts 

5.6.8 Дезинвестирање 

 

5.7 Меѓународни финансии на корпорацијата    

6. Анализа и вреднување на акциите   

6.1. Структура и функционирање на пазарите на 

хартии од вредност 

6.1.1.Пазар на капитал   

6.1.2.Примарен пазар на капитал 

6.1.3 Секундарен пазар на капитал 

6.1.4 Берза и вонберзански пазари (OTC) 

6.1.5 Иновации и тенденции 

 

6.2 Индикатори на пазарот на хартии од вред-

ност 

6.2.1 Фактори во создавање на индикатори 

6.2.2 Серија на индикатори на пазарот на акции 

6.2.3 Серија на индикатори на пазарот на обврзници 

6.2.4 Композитни индикатори на акции и обврзници 

 

6.3 Ризик на акционерскиот капитал и негово 

мерење 

6.3.1 Теорија за пазарот на капитал 

6.3.2 Еднофакторски модели (CAPM) 

6.3.3 Однос помеѓу системскиот ризик и приносот 

6.3.4 Тестирање на CAPM 

6.3.5 Теорија на арбитражно вреднување (APT) 

6.3.6 Повеќефакторски модели 

 

6.4 Анализа на пазарот и стопанските гранки и 

вреднување на акциите 

6.4.1 Примена на методот на дисконтирање на ди-

виденда на пазарот на капитал 

6.4.2 Проценка на стапките на раст на дивиденда 

6.4.3 Проценка на очекуваниот профит по акција 

(EPS) 

6.4.4 Пресметка на очекуваната стапка на принос на 

акција 

6.4.5 Анализа на економските циклуси и економ-

ските гранки 

6.4.6 Проценка на стапката на принос на економ-

ската гранка 
6.4.7 Релативно вреднување и ratio на релативно 

вреднување 

6.5 Анализа на компаниите и вреднување на ак-
ции 

6.5.1 Анализа на компанијата 
6.5.2 Проценка на внатрешната вредност (intrinsic 

value) 
6.5.3 Проценка на профитот по акција на компани-

јата 
6.5.4 Проценка на профитните мултипликатори 

(earnings multipliers) 
6.5.5 Анализа на растечките компании 
6.5.6 Мерење на додадената вредност 
6.5.7 Анализа на акциите на глобалните компании 
 
6.6 Техничка анализа  
6.6.1 Дефиниција и претпоставки 
6.6.2 Предности на техничката анализа 
6.6.3 Предизвици на техничката анализа 
6.6.4 Правила на техничката анализа 
6.6.5 Индикатори на техничката анализа 
 
7. Анализа и вреднување на инструментите со 

фиксен доход  
7.1 Должнички хартии од вредност 
7.1.1 Карактеристики на должничките хартии од 

вредност 
7.1.2 Обезбедување на исплатата на обрвзниците 
7.1.3 Структура на пазарот на должнички хартии од 

вредност 
 
7.2 Ризици од инвестирање во обврзници 
7.2.1 Каматен ризик 
7.2.2 Ризик на кривата на принос 
7.2.3 Ризик отповикување и предвремено плаќање 
7.2.4 Ризик на реинвестирање 
7.2.5 Кредитен ризик 
7.2.6 Ризик на ликвидност 
7.2.7 Девизен ризик 
7.2.8 Инфлаторен или ризик на куповна моќ 
7.2.9 Ризик на волатилност 
7.2.10 Ризик од настани (политички, регулаторен, 

природен, преземање) 
 
7.3 Видови и карактеристики на обврзници  
7.3.1 Државни обврзници 
7.3.2 Општински обврзници 
7.3.3 Корпоративни обврзници 
7.3.4 Меѓународни обврзници 
7.3.5 Крива на принос на државните обврзници 
7.3.6 Мерење на спридовите на принос (апсолутни, 

релативни, ratio на принос) 
7.3.7 Ефекти на големината на емисијата и ликвид-

ност на спред 
7.3.8 Формирање на распон на каматни стапки 
7.3.9 Каматен своп и своп распон 
 
7.4 Вреднување на должнички хартии од вред-

ност 
7.4.1 Основни принципи на вреднување 
7.4.2 Традиционални принципи на вреднување 

7.4.3 Без арбитражен пристап на вреднување 

7.4.4 Модели на вреднување 

 

7.5 Мерење на каматен ризик 

7.5.1 Пристап на полно вреднување 
7.5.2 Влијание на ценовната волатилност на кара-

ктеристиките на обврзниците 
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7.5.3 Рочност 
7.5.4 Конвексност 
7.5.5 Цена на базниот поен (вклучително и неговата 

врска со дурација) 
 

8.Финансиски деривативи  
8.1. Деривативни инструменти и пазари  
8.1.1 Природа на инвестирање во деривативни фи-

нансиски инструменти 
8.1.2 Однос форвард/опција 
8.1.3 Елементарни начини на користење на опциите 

во управување со портфолиото на хартии од вредност 
 

8.2 Форварди и фјучерс пазари и инструменти 
8.2.1 Преглед на форвард и фјучерс пазари 
8.2.2 Хеџирање 
8.2.3 Основни методи на вреднување 
8.2.4 Примена и стратегија на forward-и 
8.2.5 Примена и стратегија на фјучерси 
 
8.3 Пазари на опции 
8.3.1 Структура на глобалниот пазар на опции 
8.3.2 Основи на вреднување на опциите 

8.3.3 Вреднување на опциите на пазарот во САД 

8.3.4 Егзотични опции 

8.3.5 Стратегија во тргувањето со опции 

 

8.4 Свопови и други деривативни пазари 

8.4.1 Структура на глобалниот пазар на swаp-ови 

8.4.2 Основни дефиниции за свопови 

8.4.3 Типови и карактеристики на свопови 

8.4.4 Варанти и заменливи хартии од вредност 

8.4.5 Останати деривативни хартии од вредност 

 

8.5 Останати глобални инвестиции 

8.5.1 Причини за глобално инвестирање 

8.5.2 Инвестициони фондови 

8.5.3 Недвижности и REIT’s 

8.5.4 Историски однос ризик и принос од алтерна-

тивни инвестиции 

 

9. Анализа на алтернативни инвестиции  

9.1. Недвижности  

9.2. Инвестициони компании 

9.3. Ризичен капитал  

9.4. Фондови за управување со ризикот (hedge 

funds) 

9.5. Затворен тип на компании (closed-held) и нели-

квидни хартии од вредност 

9.6. Хартии од вредност на компании во стечај 

9.7. Деривативи на стоки и нивни пазари  

 

10. Портфолио менаџмент  

10.1. Портфолио теорија и теорија за пазарите на 

капитал 

10.2. Процес на инвестирање во хартии од вредност 

10.3. Управување со портфолија на индивидуални 

инвеститори/управување со портфолија на институцио-

нални инвеститори 

10.4. Донесување одлуки за алокација на средства 

по класи на инструменти, по сектори и по хартии од 

вредност 

10.5. Стратегии за управување со портфолио на ак-

ции/портфолио на хартии од вредност со фиксен доход 

10.6. Мерење на перформансите на портфолио ме-

наџерите 

10.7. Практично управување со портфолијата 

 

11. Етика, професионални стандарди и односи со 

клиенти  

11.1 Правна рамка на пазарот на капитал 

11.1.1 Правни карактеристики на корпоративниот 

амбиент 

11.1.2 Правни аспекти на функционирањето на па-

зарот на капитал 

11.1.3 Релевантна меѓународна регулатива 

11.1.4 Регулаторни и супервизорски институции/ор-

гани и учесници на пазарот на капитал 

11.2. Стандарди за професионално однесување 

11.2.1 Професионална одговорност 

11.2.2 Интегритет на пазарот на капитал 

11.2.3 Одговорност кон клиенти 
11.2.4 Одговорност кон работодавачи 
11.2.5 Инвестициона анализа, препораки и преземе-

ни активности 

11.2.6 Конфликт на интереси 

 

11.3. Етички правила 

11.4. Заштита на клиентите 

11.5. Презентирање на перформансите 

11.6. Комуникациски вештини 

_____________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2657. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 

член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и 

член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 

78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за ин-

женеринг,маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и 

други ДОО Скопје, за влегување во сила  на лиценца за 

производство на електрична енергија на седницата одр-

жана на ден 10.6.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-

ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Друштвото за инженеринг,маркетинг 

и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со 

седиште на ул. „Леринска“ бр. 48/А Скопје, за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енергија 

од фотонапонска електроцентрала ФВЕЦ „Генчев“ изда-

дена со Одлука УП1 бр. 07-36/14 од 16.4.2013 година 

(„Службен весник на РМ“ бр. 64/14) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

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

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-36/14  

10 јуни 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

  

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштвото за инженеринг,маркетинг и консалтинг 

ИНГМАРК Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на 

ул. „Леринска“ бр.48/А Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Датум на издавање 

10.6.2014 

 

4. Датум до кога важи лиценцата 

10.6.2049 

  

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 172.01.1/14 

 

6. Број на деловниот субјект – 4123743 

 

7. Единствен даночен број – 4030989115570 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-

ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ ГЕН-

ЧЕВ“ на КП бр. 1226/14 КО Демир Капија, Општина 

Демир Капија. 

 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е со-

ставен дел од оваа лиценца.  

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 

на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на Друштво-

то за инженеринг,маркетинг и консалтинг ИНГМАРК 

Сашо и други ДОО Скопје, со седиште на ул.Леринска 

48/А Скопје, (во понатамошниот текст: носител на ли-

ценцата) и неговото учество на пазарот на електрична 

енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-

ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 

лиценцата; 
- да работи согласно со законите, другите прописи, 

како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

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

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-

штаи. 
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14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

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

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

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

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

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

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

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

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

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

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, ин-
сталации, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-

ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-

тетот на произведената електрична енергија и по барање 

на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува 

писмен извештај за движењето на сите параметри кои 

што го определуваат квалитетот на произведената еле-

ктрична енергија во определен временски период. 

 

19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-

шење на енергетски дејности. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

 

Прилог 2 

 

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклу-

чен на дистрибутивна мрежа: 

1. име на фотоволтаичен систем –  ФВЕЦ „Инг-

марк“  со  планирана моќност од 49,75 кW;  

2. локација на фотоволтаичниот систем на пренос-

ната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутив-

ната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно 

решение за согласност за приклучување на електроди-

стрибутивната мрежа; 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2014 година, 

- година на завршеток на градба - 2014 година, 

- година на почеток на работа – 2014 година, 

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем  

-   40 години. 

4. податоци за опрема: 

- број на фотоволтаични модули – 165 x 300 +1 x 250 W, 

- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул 250 pW, Topray Solar  TPS-105S, 

300pW  HANWHA SOLARONE HSL72P6-PB-1-300; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 

- Моќнoст на модул: 300 Wp / 250 Wp, 

- Напон на модул: 44,9 V, / 37,3 V, 

- Струја на модул: 8.78 A,  /8.77 A 

- Вкупна инсталирана моќност: 49.75 кW. 

5. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор – HUAWEI China, SUN 2000; 

- Номинални податоци на инвертор: 
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- Максимална моќнoст на инвертор: DC 1000 V 

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1780 

kWh/m2; 

очекувано производство на електрична енергија – 

58,3 MWh –  годишно 

____________ 

2658. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

енергетика („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), и член 10, 

став 4 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштво-

то за производство и дистрибуција на електрична енер-

гија и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДО-

ОЕЛ увоз-изоз Скопје, на ден 10.6.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА 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 - 164/12 од 14.6.2013 година, на Друштвото 

за производство и дистрибуција на електрична енергија 

и услуги на големо и мало ПРЕМИУМ СОЛАР ДООЕЛ 

увоз-изоз Скопјe, се продолжува до 14.9.2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-164/12  

10 јуни 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

______________ 

2659. 
Врз основа на член 27 и член 90 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14), а во согласност 
со член 62 од Правилата за пазар на природен гас 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/14), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 9.6.2014 го-
дина, донесе 

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС 
 

Член 1 
Во Правилата за пазар на природен гас („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.16/14) во член 63 
се додава нов став број 10, кој гласи: 

„(10) Одредбите за самостојно учество на пазарот 
од член 7, став (1) точка 7. ќе се применуваат од 1 јули 
2014 година.“ 

 
Член 2 

Овие Правила влегуваат во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
Бр. 01 - 1300/1  

9 јуни 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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