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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1006.
Врз основа на членот 68 став 2, а во согласност со
членовите 9 и 35, како и амандманите IV и VIII од
Уставот на Република Македонија;
Тргнувајќи од Декларацијата на меѓународната
иницијатива Декада за вклучување на Ромите 2005 2015, потпишана и од Република Македонија на Конференцијата во Софија на 2 јануари 2005 година, со која се промовираат антидискриминацијата и еднаквите
можности, решеноста да се стави крај на сегрегацијата
на ромската заедница, како и подобрувањето на условите за животот на Ромите и нивно интегрирање, особено во четирите приоритетни области домување, вработување, здравство и образование.
Земајќи ги предвид сите препораки на Министерскиот совет на Советот на Европа од 2000 до 2004 година за подобрување на економската, здравствената и
образовната положба, како и вработеност на Ромите, за
унапредување на нивните човекови права и социјална
состојба, како и Меморандумот на Комисијата на
Европските заедници за социјална инклузија;
Повикувајќи се и на Декларацијата од Стразбур за
Ромите усвоена од Советот на Европа за време на претседателството на Република Македонија од 20 октомври 2010 година;
Почитувајќи ги целосно Милениумските развојни
цели на ООН, како и кодексот на меѓународни акти за
правата на човекот;
Оценувајќи го изразито позитивно нормативното
уредување на правата на Ромите во Република Македонија кадешто се вклучени во Преамбулата на Уставот,
но и во сите нивоа на одлучување на национално и локално ниво, создавајќи рамка за целосно интегрирање
во сите општествени текови;
Следејќи ги состојбите со Ромите во поглед на нивната материјална положба и услови на живеење, но и
на остварувањето на нивните права во нашата земја и
во другите земји каде што живеат, среќавајќи се со
многу предизвици;
Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 2011 година, донесе

3. Собранието смета дека развојните и стопанскоинвестициските проекти во државата, вложувањата во
здравството и образованието, во комуналната инфраструктура, станбена изградба и квалитет на живот треба да се усвојуваат секојпат уважувајќи ја компонентата и политиката на унапредување на положбата на Ромите.
4. Собранието ги повикува и другите парламенти на
европските земји, членки на Советот на Европа и ОБСЕ да се определат за заедничка борба против сегрегација и дискриминација на Ромите или која и да е друга
групација врз основа на нејзината културолошка припадност.
5. Оваа декларација ќе се достави до Владата на Република Македонија, органите на единиците на локалната самоуправа, стопанските комори, универзитетите,
здруженијата на невладини организации во Република
Македонија, медиумите, Европскиот парламент, Советот на Европа, ОБСЕ, како и до Обединетите нации.
6. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА
И ПРАВАТА НА РОМИТЕ

Во членот 64-б став (5) наместо бројот „1“ треба да
стои бројот „64-а“.

1. Собранието ги поттикнува Владата и државните
органи, граѓанскиот сектор, здруженија и фондации,
органите на локалната самоуправа, стопанските субјекти, научните и културните установи и медиумите во
Републиката на натамошни зајакнати и ефикасни мерки и политики за унапредување на правата и општествената и економската положба на Ромите и ромската
заедница во земјата.
2. Собранието е убедено дека се неопходни дополнителни настојувања и мерки за ефикасна и координирана имплементација на Националната стратегија за
Ромите во Републиката во сите сегменти на економскиот и општествениот живот, а посебно во следниве сектори: домување, вработување, образование, здравство,
социјална помош и заштита, заштита на човековите
права и прашањето на дискриминација, култура, медиуми, жената Ромка и нејзините специфични проблеми,
како и политичка партиципација. Овие настојувања и
мерки треба да се усогласат со усвоените развојни политики, како и со евроинтеграциската стратегија на
земјата.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07 - 1765/1
1 април 2011 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
_________

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1007.
По извршеното срамнување на изворниот текст е
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/11),
е направена грешка поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Број 10-1164/2
1 април 2011 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија
__________

1008.
По извршеното срамнување на изворниот текст е
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и
дополнување на Законот за средното образование
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/11), е направена грешка поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Во членот 10 во воведната реченица наместо бројот
„1“ треба да стои бројот „4“.
Број 10-1165/2
1 април 2011 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија
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1009.
По извршеното срамнување на изворниот текст е
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и
дополнување на Законот за земјоделското земјиште
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/11), се направени грешки поради што се дава

УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ
НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2011 ГОДИНА

ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО
ЗЕМЈИШТЕ

Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните
износи и начинот на директните плаќања за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
15/2011) во член 4 во точката 1. по бројот „2)“ се додава бројот „3)“.
Во точката 4. во алинејата 1 зборовите: „до 15 март
2011 година“ се заменуваат со зборовите: „до 29 април
2011 година“.

Во членот 13 став 2 наместо бројот „VI“ треба да
стои бројот „IV“.
Во членот 25 став 1 алинејата „5“ треба да биде
алинеја „10“, а алинеите „6, 7, 8, 9 и 10“ треба да бидат
алинеи „5, 6, 7, 8 и 9“.
Во членот 25 став 3 наместо броевите „6 и 7“ треба
да стојат броевите „5 и 6“.
Во членот 33 став 2, запирката пред бројот „50“ и
бројот „50“ не треба да стојат.
Број 10-1179/2
1 април 2011 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија
__________

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1010.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА
ИРАН
I
Г-дин Горан Тасковски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Исламската Република Иран, со седиште во Анкара.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 89
1 април 2011 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1011.
Врз основа на член 47 став 6 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе

Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-2096/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1012.
Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005 и 150/2007) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово, му
престанува користењето на дел од зграда 1 на Плоштад
„Маршал Тито“, со површина: приземје од 127, 37 м2 и
подрум од 70, 84 м2 или вкупна површина од 198,21 м2,
која е евидентирана на Катастарска парцела бр. 18519,
за Катастарска општина Куманово, во Имотен лист бр.
17582, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава
без надомест на времено користење за период од 10 години на Министерството за култура.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу НУ Центарот за
култура „Трајко Прокопиев“ – Куманово и Министерството за култура, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-919/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1013.
Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 и 150/2007) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ОПШТИНСКА УСТАНОВА – БИБЛИОТЕКА
„ТАНЕ ГЕОРГИЕВСКИ“ – КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура, му престанува користењето на
дел од зграда 1 на Плоштад „Маршал Тито“, со површина: приземје од 127,37 м2 и подрум од 70,84 м2 или
вкупна површина од 198,21 м2, која е евидентирана на
Катастарска парцела бр. 18519, за Катастарска општина Куманово, во Имотен лист бр. 17582, сопственост на
Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава
без надомест на трајно користење на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавната општинска
установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово
и Министерството за култура, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4 април 2011

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ
АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА
Скопје за 2010 година бр.02-59/2 од 24.2.2011 година,
усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие
на седницата, одржана на 24.2.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-1323/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1015.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
22.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ
АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2010 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА
Скопје за 2010 година, бр.02-59/4 од 24.2.2011 година,
усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие
на седницата, одржана на 24.2.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр.51-1323/2
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-919/2
8 март 2011 година
Скопје

1016.
Врз основа на член 31 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
161/2010) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
15.3.2011 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1014.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
22.3.2011 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА КАСКАДНИ ПРЕГРАДИ НА РЕКА ВАРДАР
ЗА ОПШТИНИТЕ САРАЈ И ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
1. Средствата во Буџетот на Република Македонија
за 2011 година, утврдени во Раздел 130.01-Министерство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и градежништво, Потпрограма 3А-Каскадни прегради на река Вардар за општините Сарај и Ѓорче Петров, ставка
488-Капитални дотации до ЕЛС, во износ од
21.375.000,00 денари, се распределуваат на:
ОПШТИНА САРАЈ
- За изградба на колекторските системи во населените места Грчец, Глумово и Шишево во општина Сарај

7.000.000,00

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
- За изградба на канализациона мрежа
во oпштина Ѓорче Петров

14.375.000,00

ВКУПНО:

21.375.000,00

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се користат
како учество на Република Македонија за изградба на
каскадни прегради на река Вардар за општините Сарај
и Ѓорче Петров, без обврска за враќање.
3. Исплатата на средствата од точка 1 на оваа одлука ја врши Министерството за транспорт и врски, по
претходно доставени барања со комплетна и заверена
документација за наменско користење на средствата од
страна на општина Сарај и општина Ѓорче Петров.
4. Мониторинг над изведените градежни работи во
врска со изградба на колекторските системи во населените места Грчец, Глумово и Шишево во општина Сарај и изградба на канализациона мрежа во општина
Ѓорче Петров ќе врши Mинистерството за транспорт и
врски.
5. Барањата со комплетна и заверена документација
за наменско користење на средствата, општините Сарај
и Ѓорче Петров ги доставуваат до Министерството за
транспорт и врски, заклучно со 30.11.2011 година.
6. Исплата на средства од точка 1 на оваа Одлука за
изведување на градежните работи во врска со изградба
на колекторските системи во населените места Грчец,
Глумово, Шишево во општина Сарај и изградба на канализациона мрежа во општина Ѓорче Петров, нема да
се врши авансно.
7. Министерството за транспорт и врски за реализираните буџетски средства ќе доставува извештај со финансиски показатели до Владата на Република Македонија за изведените градежни работи во врска со изградба на колекторските системи во населените места Грчец, Глумово, Шишево во општина Сарај и изградба на
канализациона мрежа во општина Ѓорче Петров, при
реализација на Одлуката.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 51-1331/1
15 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Бр. 42 - Стр. 9

1017.
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“– СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за утврдување на цените на
главни шумски производи на ЈП „Македонски шуми“ –
Скопје, бр. 02-440/1, донесена од Управниот одбор на
Јавното претпријатие на седницата одржана на 16.3.2011
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1384/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1018.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ
Член 1
Со оваа одлука се отстапува 19.750 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Желино.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1402/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 10 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

1019.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1021.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРО
ДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 1.100 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Зајас.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 9.050 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Виница.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-1402/2
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/4
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1020.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1022.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.03. 2011година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 12.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Врапчиште.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 300 литри дизел гориво
Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина Вевчани.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/3
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/5
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 11

1023.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1025.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 36.550 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Струмица.

Со оваа одлука се отстапува 21.300 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Василево.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр.51-1402/6
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр.51-1402/8
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1024.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1026.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 7.950 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Тетово.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 8.880 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Струга.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/7
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/9
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 12 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

1027.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1029.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 17.250 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Штип.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 8.400 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Сарај.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/10
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/12
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1028.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1030.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 11.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Старо Нагоричане.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 20.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Ресен.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/11
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/13
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 13

1031.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1033.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 19.750 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Ранковце.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 7.100 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Пробиштип.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/14
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/16
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1032.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1034.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 14.270 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Радовиш.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 9.800 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Прилеп.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/15
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/17
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 14 - Бр. 42
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1035.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1037.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 22.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Пласница.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 59.725 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Неготино.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/18
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/20
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1036.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3. 2011 година,
донесе

1038.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Пехчево.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 4.150 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Маврово и Ростуша.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/19
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/21
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 15

1039.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1041.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 6.550 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Македонска Каменица.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 24.400 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Куманово.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/22
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Бр.51-1402/24
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1040.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1042.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 10.210 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Липково.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 31.535 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Крива Паланка.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/23
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/25
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 16 - Бр. 42
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1043.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1045.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 14.160 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Кратово.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 12.060 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Кичево.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/26
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/28
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1044.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1046.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 42.918 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Кочани.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 4.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Илинден.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/27
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/29
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 17

1047.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1049.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 4.600 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Градско.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 70.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Гевгелија.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/30
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/32
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1048.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1050.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 4.800 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Гостивар.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 9.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Ѓорче Петров.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/31
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/33
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 18 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

1051.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1053.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 23.820 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Другово.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 16.060 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Делчево.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/34
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/36
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1052.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1054.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 8.625 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Дојран.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 7.420 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Дебарца.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/35
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/37
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 19

1055.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1057.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 27.100 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Чешиново-Облешево.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 22.750 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Босилово.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/38
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

Бр.51-1402/40
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1056.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1058.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 4.250 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Брвеница.

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 6.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Богданци.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.51-1402/39
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1402/41
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 20 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

1059.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

1061.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1
Со оваа одлука се отстапува 28.500 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Битола.

Член 1
Со оваа одлука се обезбедуваат 355.500 литри дизел
гориво Еуродизел БС од стоковните резерви за исплата
на надомест за дневници на ангажирани оператори
вклучени во активностите за чистење на речните корита во Република Македонија во 2011 година.

Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 2
Агенцијата за стоковни резерви горивото од член 1
на оваа одлука ќе го издаде без надомест на општините
опфатени со Акциониот план за чистење на речни корита во Република Македонија во 2011 година, по добиено писмено барање од градоначалникот на секоја
општина поединечно.

Бр.51-1402/42
22 март 2011 година
Скопје

Член 3
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1060.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/2008, 77/2009 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.3.2011година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ
Член 1
Со оваа одлука се отстапува 6.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, на општина
Берово.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.51-1402/43
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
Бр.51-1402/44
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

1062.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР-ЗЕМЈИШТЕ ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА
ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар-земјиште кое
претставува КП бр. 7180 КО Велес со површина од
168.412 м2, сопственост на Република Македонија а
евидентирано во Имотен лист бр. 25686 заведен под бр.
1124/4 од 8.02.2011 година на Агенција за катастар на
недвижности-Центар/Одд. за катастар на недвижностиВелес.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Бр.51-1410/1
22 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1480/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1063.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08 и 145/10),
Владата на Република Македонја, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за образование и наука бр.07-555/2
од 1.3.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-1461/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1064.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за правда-Управа за извршување на
санкции бр.07-453/1 од 21.2.2011 година.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1065.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука,
на Министерството за здравство, бр. 07-582/2 од
3.3.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 51-1482/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

1066.
Врз основа на член 11, став 1, точка 3 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија” бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006,
22/2007, 83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА ДИСКОНТ НА ТЕКОВНИТЕ И
ИДНИ СУКЦЕСИВНИ ОБВРСКИ КАКО И НА ДОЛГ
ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ НА ЈКП НА ОПШТИНИТЕ КОРИСНИЦИ НА ВОДА ОД РВ СТУДЕНЧИЦА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
одобрување на дисконт на тековните и идни сукцесивни обврски како и на долг од минатите години на ЈКП
на општините корисници на вода од РВ Студенчица,
бр. 02-432/1-7/1 од 11.3.2011 година, донесена од
Управниот одбор на јавното претпријатие за водоснабдување Студенчица.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1524/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1067.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), а во врска со член 35 став 1 точка 4 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и 158/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОТО ПОЛЕ НА ЛЕЖИШТЕТО КАЈ С. БАДАР, ВО
АТАРОТ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКО
1. Се констатира дека концесијата за експлоатација
на минерална суровина – минерална вода на експлоатационото поле на лежиштето кај с. Бадар, во атарот на
општина Петровец, Скопско, престанува да важи заради стечај на Друштвото за производство и трговија извоз-увоз МС МЛАДОСТ Драган Бојковски ДООЕЛ
Скопје со Решение I Ст. бр. 187/03 од 02.04.2003 година, донесено од Основен суд Скопје 1 Скопје.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1628/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1068.
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за
користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 29.3. 2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ
НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижна ствар – земјиште под објект бр.2, со површина
од 20м2 лоцирано на КП 1056, запишано во ИЛ бр. 628
за КО Миладиновци, викано место „Уджак“, сопственост на Република Македонија.
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Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на трајно користење, без надомест на Акционерското
друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација
М-НАВ.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за
одбрана и Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација М-НАВ во рок од 30 дена од
денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-1645/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

1069.
Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на
Република Македонија“, бр. 80/1993, 3/1994, 71/1996,
32/1997, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003,
50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008,
161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010 и 156/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА (ВТОРА АУКЦИЈА СО НАМАЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА ПО
АКЦИЈА)
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (втора аукција со
намалување на почетната продажна цена по акција) бр.
02-1527/1 од 7.3.2011 година, донесена од Управниот
одбор на Фондот на седницата одржана на 7.3.2011 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1657/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
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1070.
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008 и 67/2010), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИТЕ РЕВИРИ И РЕКРЕАТИВНИТЕ ЗОНИ
1. Предмет на јавниот конкурс е давање на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов
на риболовните ревири и рекреативни зони на сливовите на реките Вардар, Црн Дрим, Брегалница, Треска,
Струмица, Црна Река, Пчиња и риболовните ревири на
сливовите на Охридското Езеро и Преспанското Езеро.
2. Рибите од риболовните ревири и рекреативните
зони се даваат на концесија за организирање на рекреативен риболов за период од шест години од следните
сливови:
Слив на Река Вардар – горно течение
2.1. Риболовен ревир “Вардар 1” - ги опфаќа водите
од горното течение на реката Вардар и тоа од изворот на
Вардар до вливот на Лакавичка Река вклучително со
притоките на Вардар: Равенска Река, Лакавичка Река и
Река Мелца, како и притоките на Лакавичка Река: Симничка Река, Бигорска Река, Падалишка Река и Трновска
Река, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.2. Риболовен ревир “Вардар 2” -ги опфаќа водите
на Реката Вардар од вливот на Лакавичка Река до вливот
на Улеверичка Река вклучително и притоките Маздрача,
Боговинска Река (со Боговинско Езеро), Улеверичка Река, Река Јахорка и водите од изворите во с. Чегране, како
и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој
ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.3. Риболовен ревир “Вардар 3”– ги опфаќа водите
на Реката Вардар и тоа од вливот на Улеверичка Река
до вливот на Реката Бистрица вклучително и притоките: Пена, Лешочка Река и Бистрица, како и сите мали и
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се
утврдени во риболовната основа и
2.4. Риболовен ревир “Вардар 4” – ги опфаќа водите
на Реката Вардар и тоа од вливот на Река Бистрица до
дрвениот мост во близина на с. Радуша со притоките:
Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка
Река, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа.
Слив на Река Вардар – средно течение
2.5. Риболовен ревир “Вардар 5”- ги опфаќа водите
на Реката Вардар од дрвениот мост над с. Радуша до
влив на Река Треска, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;

Бр. 42 - Стр. 23

2.6. Риболовен ревир “ Вардар 6” - ги опфаќа водите
на Реката Вардар од влив на Реката Треска до влив на
Река Пчиња, Реката Лепенец од граница до влив, Маркова Река, Моранска Река и Кадина Река, во цело течение,
како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.7. Риболовен ревир “Вардар 7” - ги опфаќа водите
на Реката Вардар од влив на Река Пчиња до влив на Реката Брегалница и Реката Отовица, во цело течение;
2.8. Риболовен ревир “Тополка”- го опфаќа целото
течение на Реката Тополка со притоките, од изворот до
вливот во Вардар, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.9. Риболовен ревир “Бабуна 1”- го опфаќа течението на Реката Бабуна со притоките од изворот до
вливот на Реката Изворчица, вклучувајќи ја и неа и
2.10. Риболовен ревир “Река Бабуна 2” - го опфаќа течението на Реката Бабуна од вливот на Реката Изворчица до вливот во Вардар, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа.
Слив на Река Вардар - долно течение
2.11. Риболовен ревир “Вардар 8” - го опфаќа течението на Реката Вардар од влив на Река Брегалница
до влив на Црна Река во Вардар и сите останати притоки, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат
во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.12. Риболовен ревир “Вардар 9” - го опфаќа течението на Река Вардар од влив на Црна Река до браната на термоелектраната “Неготино”, вклучително со реките: Ваташка (Луда Мара), Слатина, Пепелишка,
Брусничка, Дисанска Река и сите останати притоки,
како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.13. Риболовен ревир “Вардар 10” - го опфаќа
течението на Реката Вардар од браната на термоелектраната “Неготино” до влив на Љуткова Река, вклучувајќи ги сите помали притоки, целото течение на Реката Бошава од изворите до вливот во Реката Вардар
вклучително и Реката Дошница по целото течение од
изворите до вливот во реката Бошава со сите поголеми
и помали водотеци, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.14. Риболовен ревир “Вардар 11” - го опфаќа течението на Реката Вардар од влив на Љуткова Река до
влив на Кованска Река вклучувајќи ги: Стара Река, Анска
Река, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат
во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.15. Риболовен ревир “Вардар 12”- го опфаќа течението на Реката Вардар од вливот на Кованска Река
до македонско-грчка граница, вклучително и Кованска
Река и сите останати поголеми и помали притоки на
овој дел од текот на Вардар, со исклучок на Реката Луда Мара и нејзините притоки, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа и
2.16. Риболовен ревир “ Река Луда Мара - Богданци”- го опфаќа целото течение на Реката Луда Мара и
нејзините притоки, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа.
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Слив на Река Треска
2.17. Риболовен ревир “Треска 1” – опфаќа дел од
Реката Треска од изворот до мостот на патот кој води
од Кичево до с. Пласница (мостот е граница) со сите
притоки на Треска во тој дел од текот, како и сите мали
и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се
утврдени во риболовната основа;
2.18. Риболовен ревир “Треска 2” – опфаќа дел од
Треска од мостот на патот кој води од Кичево до с.
Пласница (мостот е граница) до вливот во акумулацијата Козјак – до вливот на Беличка Река (Велешница)
со сите притоки на Реката Треска во тој дел, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.19. Риболовен ревир “Треска 3” – опфаќа дел на
Реката Треска од браната на акумулацијата Матка до
вливот на Треска во Вардар со сите притоки на Реката
Треска во тој дел, како и сите мали и микроакумулации
кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа и
2.20. Рекреативна зона “Рекреативно Езеро Треска”.
Слив на Река Пчиња
2.21. Риболовен ревир “Пчиња 1” – го опфаќа течението на Реката Пчиња од македонско – српската граница до Ново Село, со притоките Бистрица, Драгоманска Река, Кумановка, Петрошница и Лука во целото
нивно течение и Липковка од браната Липково до вливот, сите притоки на наведените реки, како и сите мали
и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се
утврдени во риболовната основа;
2.22. Риболовен ревир “Пчиња 2” – го опфаќа течението на Реката Пчиња од Ново Село до вливот во Реката Вардар со сите притоки, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.23. Риболовен ревир “Крива Река 1” - го опфаќа
течението на Крива Река од изворишниот дел до мостот кај село Туларево со сите притоки во целото свое
течение кои се вливаат над „Коњушкиот мост” , како и
сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој
ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.24. Риболовен ревир “Крива Река 2” - го опфаќа
течението на Крива Река од “Коњушкиот мост” до вливот во Реката Пчиња, со сите притоки, во целото свое
течение, кои што се вливаат по “Коњушкиот мост” , како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.25. Рекреативна зона “Бадар” ги опфаќа езерцата во месноста Бадар кои се направени како резултат на
експлоатација на песок од сепарација.
Слив на Црна Река
2.26. Риболовен ревир “Црна Река 1”– опфаќа дел
од течението на Црна Река од изворот до мостот кај с.
Бучин (мостот е граница) со сите притоки на Црна во
тој дел и микроакумулацијата “Стругово” во општина
Демир Хисар;
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2.27. Риболовен ревир “Црна Река 2”– опфаќа дел
од течението на Црна Река од мостот во с. Бучин до
железничкиот мост (Прилеп-Битола) кај с. Тополчани
со сите притоки на Црна во овој дел (река Блато и нејзините притоки Прилепска Река Стара Река, Строишка
Река и др.), како и сите мали и микроакумулации кои
припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната
основа;
2.28. Риболовен ревир “Црна Река 3”– опфаќа дел
од течението на Црна Река од железничкиот мост (Прилеп-Битола) кај с. Тополчани до вливот на Реката Сатока во Скочивирска Клисура со сите притоки на Црна
Река и нивните притоки кои се влеваат во Црна Река во
овој дел вклучително, река Сатока, како и сите мали и
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се
утврдени во риболовната основа;
2.29. Риболовен ревир “Црна Река 4”– опфаќа дел
од Црна Река од влив на р. Сатока до влив во акумулацијата “Тиквеш” со сите притоки, како и сите мали и
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се
утврдени во риболовната основа;
2.30. Риболовен ревир “Црна Река 5”– опфаќа дел
од Црна Река од браната на акумулација “Тиквеш” до
влив во Вардар, вклучително и сите притоки на Црна
Река и нивните притоки на овој дел, како и сите мали и
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се
утврдени во риболовната основа и
2.31. Рекреативна зона “Крушевско Езеро” ги опфаќа водите на микроакумулациите “Крушевско Езеро”, “Борино 1” и “Борино 3”.
Слив на Река Брегалница
2.32. Риболовен ревир “Брегалница 1” - опфаќа дел
од течението на Реката Брегалница од изворите до с.
Разловци вклучувајќи ги и сите притоки од текот на Реката Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени
во риболовната основа;
2.33. Риболовен ревир “Брегалница 2” - опфаќа дел
од течението на Реката Брегалница од с. Разловци до
влив во акумулацијата “Калиманци” вклучувајќи ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и
сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој
ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.34. Риболовен ревир “Брегалница 3” - опфаќа дел
од течението на Реката Брегалница од браната на акумулацијата “Калиманци” до с. Истибања, вклучувајќи
ги сите притоки од текот на Брегалница во овој дел, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.35. Риболовен ревир “Брегалница 4” - опфаќа дел
од течението на Реката Брегалница од с. Истибања до
влив на Злетовска Река, вклучувајќи ги сите притоки во
овој дел од текот на Брегалница (без Злетовска Река),
како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.36. Риболовен ревир “Брегалница 5” - опфаќа дел
од течението на Реката Брегалница од влив на Злетовска Река до влив на Св Николска Река, вклучувајќи ги
сите притоки во овој дел од текот на Брегалница (без
Злетовска Река), како и сите мали и микроакумулации
кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
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2.37. Риболовен ревир “Брегалница 6” опфаќа дел
од течението на Реката Брегалница од влив на Св. Николска Река до влив на Реката Брегалница во Река Вардар, вклучувајќи ги сите притоки во овој дел од текот
на Реката Брегалница, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во
риболовната основа и
2.38. Риболовен ревир “Злетовска Река” - го опфаќа течението на реката Злетовска Река од изворот до
вливот во Реката Брегалница, вклучително и сите притоки, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа. На овој риболовен ревир се додава рекреативната
зона “Пишица”.
2.39. Рекреативната зона “Градче” ги опфаќа водите на акумулацијата Градче.
Слив на Река Струмица
2.40. Риболовен ревир “Струмица 1” – опфаќа дел
од течението на Реката Струмица од изворишниот регион до вливот на Реката Турија вклучително и Реката
Турија и сите притоки во тој дел од текот, како и делот
на Реката Водочица од браната на акумулацијата Водоча до вливот во Реката Струмица, како и сите мали и
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се
утврдени во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреативните зони “Маркова Брана” и “Дрвошка”;
2.41. Риболовен ревир “Струмица 2” – опфаќа дел
од од течението на Реката Струмица од вливот на Реката Турија до Македонско-Бугарската граница, вклучително со Моноспитовско блато и со сите притоки со
исклучок на Реката Водочица и нејзините притоки, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа вклучувајќи ги и рекреативните зони “Иловица” и “Новоселска”;
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северно од хидроцентралата “Глобочица”. Риболовниот ревир го опфаќа и течението на реките: Јабланичка
Река, од изворите до вливот во Река Црн Дрим и Модричка Река, од изворите до вливот во Река Црн Дрим,
како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во
овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.44. Риболовен Ревир Река Радика – Го опфаќа
течението на Реката Радика од вливот на Гарска Река
во Радика (местото наречено “Бошков Мост”) низводно
до вливот на Радика во акумулацијата Шпиље, 500 метри низводно од мостот за с. Долно Косоврасти и
2.45. Рекреативна зона - “Шум” ги опфаќа водите
на акумулацијата Шум.
Слив на Охридско Езеро
2.46. Риболовен ревир “Слив на Охридско Езеро”
го опфаќа течението на Река Сатеска, од изворот до регулациониот објект северно од с. Волино, каналот на
Река Сатеска, од регулациониот објект северно од с.
Волино до вливот во Охридкото Езеро, Река Песочанка, од изворот до вливот во р. Сатеска, Голема Река, од
изворот до вливот во Река Сатеска, матица создадена
од водите на изворите во селото Издеглавје и Слатинска Река наречна “Поток “ од изворот до вливот во Река Сатеска, матица создадена од водите кои истекуваат
од Сини Вирој, од изворот до вливот во Голема Река,
Коселска Река од изворот до вливот во Охридско Езеро, Река Ќерава од границата со Република Албанија
до вливот во Охридско Езеро и сите други притоки кои
се вливаат во Охридското Езеро, како и сите мали и
микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се
утврдени во риболовната основа;
2.47. Рекреативна зона “Охридско Езеро” е целата
брегова линија на Охридското Езеро со исклучок на
изворите кај Св. Наум и просторот на потегот од локалитет “Вељапеш” до локалитетот “Вели Даб” а вклучувајќи го каналот “Студенчишта”.

Слив на Река Црн Дрим
Слив на Преспанско Езеро
2.42. Риболовен ревир “Црн Дрим 1” – го опфаќа
течението на Реката Црн Дрим од истекот од Охридското Езеро во Струга, крај хотел Дрим, низводно до
мостот во с. Ташмаруништа кој е граница (од мостот е
акумулацијата Глобочица) со исклучок на делот од регулациониот објект на ХЕЦ Глобочица кај Црквата
Света Петка до местото викано Дивлјак – Струга. Во
риболовниот ревир припаѓаат и реките: Сатеска, од регулациониот објект северно од с. Волино (општина Дебарца) до вливот во Реката Црн Дрим, Голема (или Збашка) Река, од изворите до вливот во акумулацијата
Глобочица, каналот од Струшко поле, кој ги собира водите од Струшкото поле и од изворите во с. Шум, Беличка Река, од изворот до вливот во каналот на Струшко поле, Лабунишка Река, од изворите до вливот во
акумулацијата Глабочица и Вевчанска Река, од изворите до вливот во Река Црн Дрим, како и сите мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир, а се утврдени во риболовната основа;
2.43. Риболовен Ревир “Црн Дрим 2” – го опфаќа
течението на Реката Црн Дрим од браната на акумулацијата Глобочица, низводно до вливот во акумулацијата Шпиље, 500 метри низводно од мостот кој се наоѓа

2.48. Риболовен ревир “Слив на Преспанко Езеро”
го опфаќа течението на Река Исток, Голема Река (или
Стара Река), Преторска Река, Кранска Река, Брајчинска
Река како и сите притоки кои се вливаат во Преспанското Езеро и во горе наведените водотеци, како и сите
мали и микроакумулации кои припаѓаат во овој ревир,
а се утврдени во риболовната основа.
2.49. Рекреативна зона “Преспанско Езеро” е целата
брегова линија на Преспанското Езеро која е на територијата на Република Македонија.
3. Право на поединечно учество на конкурсот имаат:
A. риболовни здруженија кои ги исполнуваат следните услови:
- имаат минимум 50 члена,
- имаат најмалку еден вработен или ангажиран рибочувар и
- имаат склучено договор за порибување со регистриран репроцентар.
Б. вршители на туристичка дејност регистрирани
согласно со Законот за туристичка дејност кои ги исполнуваат следните услови:
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- имаат најмалку еден вработен или ангажиран рибочувар,
- имаат склучено договор за порибување со регистриран репроцентар и
- имаат позитивно мислење за организирање на рекреативниот риболов во риболовниот ревир и/или рекреативната зона издадено од единицата на локалната
самоуправа.
4. Концесионерите плаќаат надомест за рекреативен
риболов во висина од 10% од цената на издадените
дозволи.
5. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:
- број на членови
30 бодови,
- број на рибочувари
30 бодови;
- предлог план за организирање рекреативен
риболов
20 бодови;
- висина на вредноста на договорот за
порибување (планирани количини за
порибување)
20 бодови.
Начинот на бодирање на критериумите за избор ќе
биде содржан во тендерската документација.
6. Заинтересираните субјекти кон понудата на овој
конкурс треба да поднесат писмени докази за исполнување на условите од точка 2 на оваа одлука и предлог
план за организирање на рекреативниот риболов изработен во согласност со риболовната основа за одредениот риболовен ревир и/или рекреативна зона.
7. Постапката за јавен конкурс за давање на рибите
на концесија ја спроведува комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
8. Комисијата ја подготвува тендерската документација во рок од седум дена од денот на објавување на
јавниот конкурс и истата ќе може да се подигне од архивата на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство со исклучок на риболовните основи.
Риболовните основи за одделните риболовни води
кои се составен дел на тендерската документација ќе
бидат објавени на веб – страната на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство.
9. Понудите заедно со потребната документација се
доставуваат до Владата на Република Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
10. Јавниот конкурс трае 52 дена од денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија”, вклучувајќи го и денот на објавувањето.
11. Постапката за избор на најповолен понудувач ќе
се спроведе и доколку на конкурсот конкурира само
еден субјект.
12. Јавниот конкурс ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и во најмалку две јавни
гласила и на веб – страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-1677/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

4 април 2011

1071.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита за стари лица во с. Волково ул. „44“ бр.4, Скопје
на лицето Благојче Стевановски, ул. „Народен Херој“
19/1-4 од Скопје.
2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита
за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/05).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1682/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1072.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО
ОПШТИНА ЛИПКОВО
Член 1
Со оваа oдлука од средствата од Буџетот на Република Македонија за 2011 година (“Службен весник на
Република Македонија“ број 161/2010), Раздел 130.01Министерство за транспорт и врски, Програма 3-Урбанизам и градежништво, Потпрограма 30-Урбанизам и
градежништво, ставка 488-Капитални дотации до ЕЛС,
средства во износ од 35.000.000,00 денари се обезбедуваат за изградба на водоснабдителен систем за водоснабдување на населените места во општина Липково.
Член 2
Исплатата на средствата од член 1 на оваа одлука ја
врши Министерството за транспорт и врски по претходно доставени барања со комплетна и заверена документација за наменско користење на средствата од
страна на општина Липково.
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Барањата со комплетна и заверена документација за
наменско користење на средствата општината Липково
ги доставува до Министерството за транспорт и врски
најдоцна до 28.11.2011 година.
Доколку се утврдат неправилности при користење
на средствата, општината Липково е должна истите да
ги врати во Буџетот на Република Македонија.
Член 3
Министерството за транспорт и врски доставува извештај за реализираните буџетски средства од член 1
на оваа одлука до Владата на Република Македонија,
најдоцна до 31.3.2012 година.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-1707/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1073.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01,
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ “IMMEDIATE
RESPONSE 11” ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
1. За учество во вежбовна активност “Immediate
Response 11” во Република Хрватска (во натамошниот
текст: вежбовна активност), која ќе се одржи во Загреб,
Република Хрватска во период од 6 до 17 јуни 2011 година, се испраќаат 4 припадници на Армијата на Република Македонија .
2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, во кои влегуваат транспортот на
персонал и опрема, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбовната активност ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.
3. Подготовките и организацијата на учесниците во
вежбовната активност ќе ги изврши Министерството за
одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1722/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Бр. 42 - Стр. 27

1074.
Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за
одбрана („Службен весник на Република Македонија“
бр.42/01, 5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ – ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ОБУКА
1. Се одобрува влегување и престојување на 12
(дванаесет) вооружени припадници на активниот состав на Армијата на Соединетите Американски Држави
на територијата на Република Македонија, заради изведување на заедничка обука со припадници на Армијата
на Република Македонија, која ќе се одржи на полигонот Криволак, во период од втора половина на мај до
втора половина на јуни 2011 година.
2. Финансиските трошоци за реализација на обуката, во кои влегуваат транспортот, сместувањето, исхраната и логистичката поддршка на учесниците во вежбовната активност дел ги обезбедува Министерството
за одбрана на Република Македонија, а дел ги обезбедува Армијата на Соединетите Американски Држави.
3. Подготовките и организацијата на единиците на
армиите учеснички во обуката, ќе ги изврши Армијата
на Соединетите Американски Држави и Министерството за одбрана на Република Македонија, односно Генералштабот на Армијата на Република Македонија.
4. По завршувањето на обуката, Министерството за
одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1725/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1075.
Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО
ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
му престанува користењето на движните ствари – две
возила, со следните карактеристики:

Стр. 28 - Бр. 42
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2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,27km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ .
Член 3
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор со директорот на Јавното
претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски
шуми“ за уредување на правата и обврските за движните ствари 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.51-1788/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1076.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ПРОКАМ“ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “САМИГАБЕ” С.БАЊИЦА,
ОПШТИНА ЧАШКА
1. На Друштво за производство, трговија и услуги
“ПРОКАМ“ ДОО експорт-импорт Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот
“Самигабе” с.Бањица, општина Чашка.

Координата Y
7.554.660,00
7.555.250,00
7.555.250,00
7.554.660,00

Координата X
4.616.540,00
4.616.540,00
4.617.000,00
4.617.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – кварц на локалитетот “Самигабе” с.Бањица, општина Чашка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 78.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-1810/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

1077.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК НА ДРУШТВО ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„КУРИЈА”, ОПШТИНА НЕГОТИНО
1. На Друштво за градежништво и трговија „ГРАДБА ПРОМЕТ“ ДОО Кавадарци му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на
минерална суровина – песок на локалитетот „Курија”,
општина Неготино.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,01 km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата Y
7.586.560,00
7.586.612,00
7.586.658,00
7.586.718,00
7.586.661,00
7.586.622,00

Координата X
4.598.327,00
4.598.355,00
4.598.231,00
4.598.100,00
4.598,084,00
4.598.206,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок на локалитетот “Курија”, општина Неготино.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 500.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-1811/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

1078.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе

Бр. 42 - Стр. 29

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,09 km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата
Y
7.468.850,00
7.469.250,00
7.469.250,00
7.469.070,00
7.468.840,00
7.468.780,00

Координата
X
4.561.890,00
4.561.900,00
4.561.950,00
4.562.100,00
4.562,250,00
4.562.250,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот “Бабуш“ с. Заграчани, општина Струга.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 70.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1821/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1079.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2010 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА, СООБРАЌАЈ И УСЛУГИ НЕСИМ РАХМАНИ „ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ“ УВОЗ-ИЗВОЗ ЗАГРАЧАНИ ДООЕЛ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БАБУШ” С. ЗАГРАЧАНИ,
ОПШТИНА СТРУГА

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ДИЈАБАЗ НА ДРУШТВО ЗА
ИЗВЕДУВАЊЕ НА РУДАРСКИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ „МАШИНОКОП“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОШАРСКА РЕКА”,
ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

1. На Трговско друштво за градежништво, трговија,
сообраќај и услуги Несим Рахмани „ЗАГРАЧАНИ КОМЕРЦ“ увоз-извоз Заграчани ДООЕЛ му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот
“Бабуш“ с. Заграчани, општина Струга.

1. На Друштво за изведување на рударски градежни
работи „МАШИНОКОП“ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – дијабаз
на локалитетот “Кошарска Река“, општина Демир Капија.

Стр. 30 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=1,266km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата
Y
7.610.000,00
7.611.000,00
7.611.500,00
7.610.400,00

Координата
X
4.586.500,00
4.586.500,00
4.585.300,00
4.585.300,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – дијабаз на локалитетот “Кошарска Река“, општина Демир Капија.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 1.111.111,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1822/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1080.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ПРОКАМ“
ДОО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГАВРАНИЦА - БЕЛ КАМЕН”, ОПШТИНА
ЧАШКА
1. На Друштво за производство, трговија и услуги
„ПРОКАМ“ ДОО експорт - импорт Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – кварц на локалитетот
„Гавраница – Бел Камен“, општина Чашка.

4 април 2011

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,70 km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4

Координата
Y
7.554.500,00
7.555.000,00
7.555.000,00
7.554.500,00

Координата
X
4.604.900,00
4.604.900,00
4.603.500,00
4.603.500,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – кварц на локалитетот “Гавраница – Бел Камен“, општина Чашка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 78.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1823/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1081.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ГРАДЕЖНИШТВО ТРГОВИЈА УГОСТИТЕЛСТВО СООБРАЌАЈ И УСЛУГИ ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. РАВЕН – ВРУТОК НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ С. ГОРНА БАЊИЦА”,
ОПШТИНА ГОСТИВАР
1. На Друштво за производство градежништво трговија угостителство сообраќај и услуги ИМПЕРИЈАЛ
ДООЕЛ експорт-импорт с. Равен – Вруток му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на локалитетот “с. Горна Бањица“, општина Гостивар.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,41km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата
Y
7.492.000,00
7.491.230,00
7.491.300,00
7.491.600,00
7.491.573,00
7.492.000,00

Координата
X
4.623.325,00
4.623.325,00
4.623.625,00
4.623.900,00
4.624.000,00
4.624.000,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – варовник на локалитетот “с.
Горна Бањица“, општина Гостивар.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 275.590,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1824/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1082.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВО ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ВИН-ИМ“ ДООЕЛ ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЈАКИМОВСКО ПОЛЕ”, ОПШТИНА ВИНИЦА
1. На Друштво за вработување на инвалидни лица
за градежништво, производство, трговија и услуги
“ВИН-ИМ“ ДООЕЛ Виница му се доделува концесија
за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Јакимовско Поле“, општина Виница.

Бр. 42 - Стр. 31

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,05km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата
Y
7.624.120,00
7.624.220,00
7.624.320,00
7.624.400,00
7.624.140,00

Координата
X
4.641.020,00
4.641.030,00
4.641.020,00
4.640.800,00
4.640.800,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
“Јакимовско Поле“, општина Виница.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 1.045.320,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го
плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по
завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1825/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1083.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ШКРИЛЦИ НА ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ САНИ–ЕХТРА ДООЕЛ
ИЗВОЗ-УВОЗ КРИВА ПАЛАНКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОЧИВАЛО”, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
1. На Друштво за превоз, трговија и услуги САНИ–
ЕХТРА ДООЕЛ извоз-увоз Крива Паланка му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – шкрилци на локалитетот „Почивало“, општина Крива Паланка.

Стр. 32 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,23km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8

Координата
Y
7.613.013,00
7.613.104,00
7.612.870,00
7.613.273,00
7.613.267,00
7.613.352,00
7.613.223,00
7.613.302,00

Координата
X
4.677.688,00
4.677.899,00
4.678.633,00
4.678.551,00
4.678.235,00
4.678.040,00
4.677.962,00
4.677.827,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – шкрилци на локалитетот “Почивало“, општина Крива Паланка.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 91.500,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1829/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1084.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе

4 април 2011

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,003km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

Координата Y
7.621.719,00
7.621.773,00
7.621.773,00
7.621.759,00
7.621.728,00

Координата X
4.640.492,00
4.640.495,00
4.640.441,00
4.640.427,00
4.640.426,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
“с.Оризари”, општина Кочани.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-1830/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

1085.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА
ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОМЕТ И
УСЛУГИ “ТЕХКОМ“ ДООЕЛ ОРИЗАРИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.ОРИЗАРИ”, ОПШТИНА КОЧАНИ

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА–ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВО
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МИПМАРФИЛ“ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. БЕШИШТЕ”, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Друштво за градежништво, промет и услуги
“ТЕХКОМ“ ДООЕЛ Скопје му се доделува концесија
за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок и чакал на локалитетот “с.Оризари”, општина Кочани.

1. На Друштво за производство, трговија и услуги
„МИП-МАРФИЛ“ увоз-извоз ДОО Прилеп му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – оникс и травертин на
локалитетот “с. Бешиште”, општина Прилеп.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,45 km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6

Координата
Y
7.566.400,00
7.566.100,00
7.566.400,00
7.566.800,00
7.566.950,00
7.566.965,00

Координата
X
4.555.750,00
4.555.940,00
4.556.475,00
4.556.450,00
4.556.030,00
4.555.800,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – оникс и травертин на локалитетот “с. Бешиште“, општина Прилеп.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 70.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1831/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1086.
Врз основа на член 74 став 1 алинеjа 1 од Законот
за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
29.3.2011 година, донесе

Бр. 42 - Стр. 33

- Т-1/7. минерална суровина андезит на локалитетот
“Голема страна и Дервен“ с. Биљановце – Куманово;
- Т-1/10. минерална суровина варовник на локалитетот “Краста“ с. Чегрене – Гостивар;
- Т-1/11. минерална суровина варовник на локалитетот “Горна Краста“ с. Говрлево – Сопиште
- Т-1/35. минерална суровина глина на локалитетот
“Орљак“ Студена Бара –Куманово;
- Т-1/39. минерална суровина дијатомејска глина на
локалитетот “Попова Нива“ с. Градец – Крива Паланка;
- Т-1/43. минерална суровина песок на локалитетот
“Маслинката“ с. Пепелиште – Неготино;
- Т-1/44. минерална суровина андезитски туф на локалитетот “Камлеш“ – Ранковце;
- Т-1/48. минерална суровина варовник на локалитетот „Сушички Мост„ – с. Д. Бањица - Гостивар;
- Т-1/50. минерална суровина варовник на локалитетот “Камено Брдо“ с. Никоман – Карбинци;
- Т-1/54. минерална суровина варовник на локалитетот “с. Бохула“ – Кавадарци;
- Т-2/2. минерална суровина молибден и други метали на локалитетот “Стрелци“– Осломеј;
- Т-2/7. минерална суровина хром на локалитетот
“Арничко“, с. Рожден – Кавадарци;
- Т-3/2. минерална суровина гранит на локалитетот
“Бувата“ с. Драмче – Делчево;
- Т-4/4. минерална суровина подземна вода на локалитетот “Голешница“ с. Царев Двор – Ресен;
- Т-4/6. минерална суровина подземна вода на локалитетот “Панчарица“, с. Бачишта – Зајас и
- Т-4/8. минерална суровина подземна вода на локалитетот “Клисе Баир“ – Штип
понудени на Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/10) се прекинува затоа што за понудените локалитети не се доставени
доволен број на понуди.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1832/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1087.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010 и
158/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК НА ДРУШТВО ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ „ПООР
ХОЛДИНГ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С.ТРУБАРЕВО”, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

1. Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални суровини на
локалитетите:
- Т-1/2. минерална суровина кварц на локалитетот
“Брија“ с. Мојанци – Арачиново;
- Т-1/4. минерална суровина кварц на локалитетот
“Црн Камен“– Бутел;
- Т-1/6. минерална суровина шкрилец на локалитетот “Голи Рид“ с. Попчево – Струмица;

1. На Друштво за градежништво, промет и услуги
„ПООР ХОЛДИНГ“ ДООЕЛ Скопје му се доделува
концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина – песок на локалитетот
„с.Трубарево”, општина Гази Баба.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,029km2 и е
определена со координатни точки меѓусебно поврзани,
кои се дадени во следната табела:

Стр. 34 - Бр. 42

Точка
Т-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Координата Y
7.541.798,00
7.541.875,00
7.541.935,00
7.541.971,00
7.542.000,00
7.542.000,00

Координата X
4.648.950,00
4.648.865,00
4.648.735,00
4.648.626,00
4.648.626,00
4.648.932,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок на локалитетот “с.Трубарево”, општина Гази Баба.
5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 100.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или
по завршување на деталните геолошки истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведувањето над концесијата ќе
врши Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 51-1839/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

4 април 2011

1089.
Врз основа на член 54-а од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА
ЗА МЛАДИ И СПОРТ
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија трајно му престанува користењето на движни
ствари: 16.300 демонтирани столчиња од Националната Арена „Филип II Македонски“ во Скопје, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Агенцијата за
млади и спорт.
Член 3
Директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија склучува договор со директорот на Агенцијата
за млади и спорт со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 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. 51-1853/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

1088.
Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување
со станбен и деловен простор на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
2/1994), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе

1090.
Врз основа на член 11, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009 и 97/2010), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 29.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РАБОТНАТА
2011 ГОДИНА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СТАНОВИТЕ И ПОДРУМСКИТЕ ОСТАВИ ЗА ОБЈЕКТОТ РАСАДНИК Б2. У.Е. 8
ВО ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот
план на Јавното претпријатие за стопанисување со
станбен и деловен простор на Република Македонија за
работната 2011 година, број 02-1004/5-2, од 24.1.2011
година и бр.02-3304/7-2 од 3.3.2011 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на продажни цени за
становите и подрумските остави за објектот Расадник
Б2.У.Е. 8 во Охрид бр.02-3304/13-2 од 3.03.2011 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр.51-1852/1
29 март 2011 година
Скопје

Бр.51-1855/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
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1091.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 29.03.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „Никола Парапунов“ бр.бб,Скопје, на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало “МЕТАЛХЕМ“ ДОО, Скопје, со
ЕДБС 403090028459, со седиште на ул. „Никола Парапунов“ бб, Скопје.
2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита
за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/05).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1878/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1092.
Врз основа на член 90, став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.79/2009), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита за стари лица на ул.„Востаничка“ бр.94-б, општина Кисела Вода, Скопје на Тунџева Марта од Скопје, ул. „Видое Смилевски - Бато“ 10а-2/17 од Скопје.
2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита
за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2005).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-1879/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1093.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе

Бр. 42 - Стр. 35

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Службата за општи и заеднички работи на Владата
на Република Македонија бр. 07-711/1 од 18.3.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-1933/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1094.
Врз основа на член 20, став (1) и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.3.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на
дел од недвижната ствар – дел од објект, на приземје,
од страната на помошниот влез, со вкупна површина
од 48 м2, лоцирана на ул.„Македонија“ бб, Скопје, КП
бр.12058, КО Центар 1, запишана во Имотен лист
бр.95860, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на трајно користење на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, без надомест.
Член 3
Примопредавањето на делот на недвижноста од
член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Македонија, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-2025/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 36 - Бр. 42
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1095.
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот
за користење и располагање со стварите на државните
органи („Службен весник на Република Македонија”
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Агенцијата за супервизија на капитално
финансирано пензиско осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 149/09), членот 1 се менува и гласи:
„Со оваа одлука на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување се дава
на трајно користење, без надомест, недвижна ствар со
вкупна површина од 395м², која се наоѓа на левото крило од недвижната ствар, и тоа: целото приземје со површина од 310м² и четири простории на први кат со
површина 85м², кои се наоѓаат десно од внатрешните
скали, на улица „Ленинградска“ бр. 100 Скопје, на КП
бр. 13404 КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.
96388, сопственост на Република Македонија“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-2040/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1096.
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот
за користење и располагање со стварите на државните
органи („Службен весник на Република Македонија”
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Подрачна служба Скопје се дава
на трајно користење, без надомест, недвижна ствар со
вкупна површина од 1956м² и тоа: целиот простор на
десното крило од недвижната ствар со површина од
1686м² и дел од просторот на првиот кат во левото
крило од недвижната ствар со површина од 270м² и
тоа: осум простории кои се наоѓаат лево од внатрешните скали со површина од 190м² и четири простории со
површина од 80м² кои се наоѓаат на меѓукатот десно од
внатрешните скали, на ул. „Ленинградска“ бр. 100
Скопје на КП бр. 13404 КО Центар 1, запишана во
Имотен лист бр. 96388, сопственост на Република Македонија“.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-2040/2
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1097.
Врз основа на член 20 од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07),
Владата на Република Македонија, на седница одржана
на 22.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ-ЗЕМЈИШТЕ НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА КУЛТУРА-УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за култураУправа за заштита на културното наследство му се дава на трајно користење без надомест недвижни ствари
и тоа:
КП.бр.15813/7 КО Охрид 3 во површина од 36 м2,
евидентирана во Имотен лист број 88291;
КП.бр. 15813/11 КО Охрид 3 во површина од 106
м2, евидентирана во Имотен лист број 88291;
КП.бр. 15827/7 КО Охрид 3 во површина од 93 м2,
евидентирана во Имотен лист број 88291;
КП.бр. 15827/10 КО Охрид 3 во површина од 27 м2,
евидентирана во Имотен лист број 88291;
КП.бр. 15809/7 КО Охрид 3 во површина од 91 м2,
евидентирана во Имотен лист бр.88292;
КП.бр. 15836/1 КО Охрид 3 во површина од 862 м2
евидентирана во Имотен лист бр.88292;
КП.бр. 15837/2 КО Охрид 3 во површина од 64 м2,
евидентирана во Имотен лист бр.88292;
КП.бр. 15839/3 КО Охрид 3 во површина од 32 м2,
евидентирана во Имотен лист бр.88292;
КП.бр. 15842/6 КО Охрид 3 во површина од 31 м2,
евидентирана во Имотен лист бр.88292;
КП.бр. 15833/6 КО Охрид 3 во површина од 30 м2,
евидентирана во Имотен лист бр.88292;
КП.бр. 15813/6 КО Охрид 3 во површина од 49 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87817;
КП.бр. 15813/3 КО Охрид 3 во површина од 145 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87817;
КП.бр. 15813/5 КО Охрид 3 во површина од 227 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87817;
КП.бр. 15827/2 КО Охрид 3 во површина од 3701
м2, евидентирана во Имотен лист број 87818;
КП.бр. 15827/6 КО Охрид 3 во површина од 38 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87818;
КП.бр. 15827/5 КО Охрид 3 во површина од 22 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87818;
КП.бр. 15833/4 КО Охрид 3 во површина од 604 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87820;
КП.бр. 15809/3 КО Охрид 3 во површина од 233 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87816;
КП.бр. 15809/5 КО Охрид 3 во површина од 59 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87816;
КП.бр. 15836/2 КО Охрид 3 во површина од 222 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87816;
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КП.бр. 15835/1 КО Охрид 3 во површина од 829 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87816;
КП.бр. 15840/3 КО Охрид 3 во површина од 10 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87816;
КП.бр. 15842/2 КО Охрид 3 во површина од 2466
м2, евидентирана во Имотен лист број 87816;
КП.бр. 15842/5 КО Охрид 3 во површина од 106 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87816;
КП.бр. 15846/4 КО Охрид 3 во површина од 28 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87816;
КП.бр. 15846/7 КО Охрид 3 во површина од 16 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87816;
КП.бр. 15831/2 КО Охрид 3 во површина од 99 м2,
евидентирана во Имотен лист број 88293;
КП.бр. 15832/2 КО Охрид 3 во површина од 25 м2,
евидентирана во Имотен лист број 88293,
КП.бр. 15838/3/6 КО Охрид 3 во површина од 643
м2, евидентирана во Имотен лист број 87821;
КП.бр. 15838/1 КО Охрид 3 во површина од 3028
м2, евидентирана во Имотен лист број 87821;
КП.бр. 15838/4 КО Охрид 3 во површина од 14 м2
евидентирана во Имотен лист број 87821;
КП.бр. 15840/4 КО Охрид 3 во површина од 6 м2
(двор), евидентирана во Имотен лист број 87824;
КП.бр. 15840/4 КО Охрид 3 во површина од 7 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87824;
КП.бр. 15840/5 КО Охрид 3 во површина од 23 м2,
евидентирана во Имотен лист број 87824;
КП.бр. 16370/4 КО Охрид 3 во површина од 1221
м2, евидентирана во Имотен лист број 87822;
КП.бр. 15828 КО Охрид 3 во површина од 1215 м2
евидентирана во Имотен лист број 87819;
КП.бр. 16370/6 КО Охрид 3 во површина од 22 м2
евидентирано во Имотен лист број 88294 и
КП.бр. 15809/2 КО Охрид 3 во површина од 234
м2, евидентирано во Имотен лист број 87815;
Член 2
Оваа одлука влагува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-2042/1
22 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
___________

1098.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009.) Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на ул. „Жегљане“ бр.34-а населба
Ченто, Скопје на Марина Мустаковска од Скопје, ул.
„АВНОЈ “ 104/5-4 од Скопје.
2. Установата од точка 1 на оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита
на стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2005).

Бр. 42 - Стр. 37

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-2048/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

1099.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија" бр.
84/08, 77/09 и 24/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.03.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО ЕУРОДИЗЕЛ
БС ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Со оваа одлука се отстапува 125.000 литри дизел гориво Еуродизел БС од стоковните резерви, без надомест,
за спроведување на акцијата “Ден на Дрвото – пролет
2011“ и тоа на Здружението на превозници во патниот
сообраќај „Исток“ – Скопје – 75.000 литри и Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје – 50.000 литри.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-2076/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
___________

1100.
Врз основа член 89 став 1 од Законот за концесии и
други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 139/08,
64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ СТУДЕНТСКИ ДОМ НА
ЛОКАЦИЈА ВО ТЕТОВО
Член 1
Во Одлуката за започнување постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за изградба на нов студентски дом на локација во Тетово бр.516247/2 од 28 декември 2010 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 172/2010), во членот 5
став 2 зборовите: „15 февруари“ се заменуваат со зборовите: „8 април“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 51-2260/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 38 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

1101.
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 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генералниот секретаријат на Влада на Република Македонија
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 39

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за транспорт
и врски.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за транспорт
и врски, 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.51-1727/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 40 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

1102.
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 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генералниот секретаријат на Влада на Република Македонија
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 41

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за информатичко општество и администрација.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација, 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.51-1728/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 42 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

1103.
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 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 29.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник – Генералниот секретаријат на Влада на Република Македонија
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 43

Член 2
Движни ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Кабинетот на Претседателот на
Република Македонија.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Македонија склучува договор со Генералниот секретар на
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за користење
на 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.51-1729/1
29 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.

Стр. 44 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

1104.
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и 17/11), Владата на Република Македонија, на седницата,
одржана на 22.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА
НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ
ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во
состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки
и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2011/2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/11), во точка 1, потточка 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, табелата:

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-2036/1
Заменик на претседателот
22 март 2011 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 47

1105.

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО
КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Стр. 48 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4 април 2011

4 април 2011

Бр. 51-7625/1
22 март 2011 година
Скопје

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 42 - Стр. 49

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Стр. 50 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1106.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на 30.3.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ
1. За судии на Апелационен суд Скопје се избрани:
- Суад Алиу- судија на Основен суд Тетово;
- Цветанка Периќ- судија на Основен суд Скопје 1
Скопје и
- Јетмире Ајдини Бошњаку- судија на Основен суд
Скопје 1 Скопје.
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-588/1
30 март 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

1107.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија бр. 60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на 30.3.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
ГОСТИВАР
1. За судија на Апелационен суд Гостивар е избран:
- Беким Мехмеди - адвокат од Кичево.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-590/1
30 март 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија,
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

4 април 2011

1108.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на 30.3.2011 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
ШТИП
1. За судија на Апелационен суд Штип е избранa:
- Светлана Јованова – судија на Основен суд Штип.
2.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-591/1
30 март 2011 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1109.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија” бр. 158/2010) и член
68 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/2007, 90/2009 и 67/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија,
донесе
ОДЛУКА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа oдлука се пропишува методологијата за
управување со ризиците на кои е изложена банката во
своето работење.
2. Според оваа oдлука, под управување со ризиците
се подразбира идентификување, мерење или оцена,
контрола или намалување и следење на ризиците.
II. ДЕФИНИЦИИ
3. Одделни изрази употребени во оваа одлука го
имаат следново значење:
- Ризик претставува веројатност одредена активност или настан да има директно негативно влијание
врз добивката и/или врз сопствените средства, или да
предизвика потешкотии во остварувањето на целите на
банката;
- Материјални ризици се ризици коишто имаат значително влијание врз работењето на банката, односно
можат значително да влијаат врз добивката и сопствените средства на банката;
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- Кредитен ризик претставува ризик од загуба за
банката, поради неможноста нејзиниот клиент да ги измирува своите обврски кон неа, во договорениот износ
и/или во договорените рокови;
- Ликвидносен ризик е оној ризик што се јавува кога банката не може да обезбеди доволно парични
средства за намирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или да ги
обезбеди потребните средства со многу повисоки трошоци;
- Валутен ризик е ризик од загуба заради промена
на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста
на денарот во однос на вредноста на другите странски
валути;
- Пазарен ризик претставува ризик од загуба како
последица на промена на цената на финансиските инструменти наменети за тргување;
- Оперативен ризик е ризикот од загуба, поради:
a) несоодветни или слаби внатрешни процеси,
б) несоодветни лица и несоодветни или слаби системи во банката,
в) надворешни настани.
Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик,
како и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните
системи и други оперативни ризици;
- Правниот ризик претставува тековен или иден ризик врз добивката и сопствените средства на банката,
предизвикан од прекршувања/непочитувања на законските и подзаконските прописи, договори, пропишани
практики, етички стандарди, или како последица на погрешно толкување на прописите, правилата, договорите и други правни документи;
- Користењето услуги од надворешни лица го опфаќа користењето услуги коишто и овозможуваат на банката да ги врши нејзините финансиски активности,
вклучувајќи ги и помошните банкарски услуги. Користењето на овие услуги може да ја изложи банката на
оперативен ризик. Банката не може да ги пренесе
активностите на органите коишто согласно со Законот
за банките се пропишани како задолжителни (внатрешна ревизија, управување со ризици, усогласеност со
прописите) на трети лица. Како услуги од надворешни
лица коишто ја изложуваат банката на оперативен ризик не се сметаат стандардизираните услуги, како што
се користењето услуги на системите за меѓубанкарска
комуникација (пр. СВИФТ) и меѓубанкарска комуникација и тргување (пр. „Ројтерс“, „Блумберг“), користењето на телкомуникациската мрежа и инфраструктура,
маркетиншките услуги, услугите за одржување и чистење и други комунални услуги, услугите за истражување на пазарот, набавката на стоки и градежни работи, наемот на недвижности и слично;
- Ризик од концентрација претставува секоја поединечна директна или индиректна изложеност или збир
на изложености коишто можат да предизикаат значителни загуби;
- Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности претставува ризик од
загуба којшто произлегува од неповолните промени на
каматните стапки, а коишто влијаат на позициите во
портфолиото на банкарските активности на банката;
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- Ризик на земја претставува ризик од загуба поради
изложеноста на банката кон одделна земја, којшто може да произлезе од економските, социјалните и политичките услови во земјата во која се наоѓа седиштето
на должникот. Посебна форма на ризик на земјата
претставува ризикот од трансфер, којшто произлегува
од можните ограничувања при трансферот на средствата од една земја во друга;
- Репутациски ризик е ризик врз добивката или
сопствените средства на банката којшто произлегува
од неповолните оценки за банката од страна на клиентите, доверителите, акционерите, инвеститорите и супервизорите;
- Стратегиски ризик е ризик врз добивката или
сопствените средства на банката којшто произлегува
од промените во деловното опкружување, негативните
деловни одлуки, несоодветното спроведување на одлуките или недоволната респонзивност на банката на
промените во деловното опкружување;
- Стрес-тестирањето опфаќа различни техники, методи и постапки за процена на потенцијалното влијание на еден или повеќе екстремни шокови, но коишто
можат да се случат, врз финансиската состојба на банката (солвентноста, профитабилноста и/или ликвидноста);
- Профил на ризичност на банката претставува приказ на квантитативни и/или квалитативни оценки на
нивото на мерливите и немерливите ризици коишто ги
презема банката во своето работење, во согласност со
нејзиниот капацитет за преземање и управување со ризиците. Како мерливи ризици се сметаат оние ризици
чиешто влијание врз добивката и сопствените средства
може да се измери. Како немерливи ризици се сметаат
ризиците чиешто влијание врз добивката и сопствените
средства се утврдува врз основа на оцена, односно процена (пр. стратегиски и репутациски ризик).
III. СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ
4. Банката е должна да воспостави систем за управување со сите материјални ризици на кои е изложена
во своето работење.
Со системот од ставот 1 на оваа точка, банката е
должна да ги опфати најмалку следниве видови ризици:
- кредитниот ризик, вклучувајќи го и ризикот на
земјата и ризикот на другата договорна страна;
- ликвидносниот ризик;
- валутниот ризик;
- пазарниот ризик;
- ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности;
- ризикот од концентрација на изложеноста на банката;
- оперативниот ризик.
Банката е должна, во системот за управување со ризиците, да вклучи и други материјални ризици на кои е
изложена во своето работење, а коишто не се опфатени
со ставот 2 од оваа точка.
Системот за управување со ризиците и неговиот опфат треба да одговара на природата, големината и сложеноста на финансиските активности коишто ги врши
банката.
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Позначајните елементи на управувањето со одделните ризици од ставовите 2 и 3 на оваа точка се дадени
во посебните подзаконски акти донесени врз основа на
Законот за банките и анексите коишто се составен дел
на оваа одлука.
5. Системот за управување со ризиците вклучува:
- стратегија и политика/политики за управување со
ризиците;
- соодветна организациска поставеност на управувањето со ризиците;
- процес на интерно утврдување и оцена на потребната адекватност на капиталот на банката.
III.1 Стратегија и политика/политики
за управување со ризиците
6. Стратегијата за управување со ризиците содржи:
- општ пристап при управувањето со ризиците,
вклучувајќи го и капацитетот за нивното преземање и
управување;
- општ пристап при интерното утврдување и оцената на потребната адекватност на капиталот на банката;
- општа рамка за прифатливо ниво на ризик на кое
може да биде изложена банката во своето работење.
Банката е должна да обезбеди усогласеност на стратегијата од ставот 1 од оваа точка и деловната политика и развојниот план (стратегија за работењето) на банката.
7. Политиката/политиките за управување со ризиците содржат генерални правила за организациската
поставеност на управувањето со ризиците, дефинирана
согласно со главата III.2 од оваа одлука.
Политиката/политиките од ставот 1 од оваа точка
треба да овозможат примена на стратегијата за управување со ризиците.
III.2 Организациска поставеност за управување
со ризиците
8. Организациската поставеност за управување со
ризиците се состои од следниве елементи:
- јасна организациска структура;
- ефикасен процес за управување со ризиците;
- ефикасен систем на внатрешна контрола и ревизија.
III.2.1 Организациска структура
9. Банката е должна да воспостави организациска
структура со точно дефинирани надлежности и линии
на одговорност, соработка и размена на информации
при управувањето со ризиците и јасно дефинирани одговорности на лицата и организациските единици надлежни за управување со ризиците од лицата и организациските едници надлежни за преземање на ризиците.
10. Во зависност од опфатот на системот за управување со ризиците согласно со точката 4 од оваа одлука,
Надзорниот одбор на банката ги врши следниве работи:
- ја одобрува стратегијата за управување со ризиците и го следи нејзиното спроведување;
- ги одобрува политиката/политиките за управување со ризиците и политиката за користењето услуги од
надворешни лица и го следи нивното спроведување;
- ја оценува соодветноста на донесената стратегија
и политики, најмалку на годишно ниво, согласно со
утврдениот профил на ризичност и видот и обемот на
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финансиски активности на банката и надворешното опкружување;
- ги одобрува лимитите на изложеноста на одделни
видови ризици;
- ги одобрува евентуалните исклучоци во однос на
дефинираните лимити и ја доделува одговорноста за
одлучување за примена на тие исклучоци;
- го воспоставува и ја следи ефикасноста на системот на внатрешната контрола и ревизија;
- одобрува воведување нови производи коишто
имаат значајно влијание врз профилот на ризичност на
банката;
- други активности, коишто е должен да ги врши
согласно со Законот за банките, прописите донесени
врз основа на тој Закон и интерните акти на банката.
11. Во зависност од опфатот на системот за управување со ризиците согласно со точката 4 од оваа одлука,
Одборот за управување со ризици ги врши следниве
работи:
- ја воспоставува и се грижи за спроведување на
стратегијата за управување со ризиците;
- ги воспоставува и се грижи за спроведување на
политиките за управување со ризиците и дава предлози
за нивно ревидирање;
- ја воспоставува политиката за користењето услуги
од надворешни лица;
- редовно го оценува системот за управување со ризиците;
- врши анализа на извештаите за изложеноста на
банката на одделни ризици и на профилот на ризичност на банката;
- го следи спороведувањето на интерните акти за
идентификување, мерење или оценка, контрола или намалување и следење на одделните ризици и на сите
останати интерни акти донесени од страна на Управниот одбор на банката, согласно со оваа одлука;
- одредува и редовно ги ревидира лимитите на изложеност на одделни видови ризици;
- ги дефинира евентуалните исклучоци во однос на
дефинираните лимити и дава предлог за доделување
одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци;
- ги следи резултатите од спроведените стрес-тестирања и ефектите од активностите преземени врз основа
на тие резултати;
- други активности коишто е должен да ги врши
согласно со Законот за банките, прописите донесени
врз основа на тој Закон и интерните акти на банката.
12. Во зависност од опфатот на системот за управување со ризиците согласно со точката 4 од оваа одлука,
Управниот одбор ги врши следниве работи:
- ги одобрува и ги спроведува интерните акти за
идентификување, мерење или оценка, контрола или намалување и следење на одделните ризици;
- го одобрува и го спроведува интерниот акт за вршење стрес-тестирање;
- обезбедува услови за преземање активности врз
основа на резултатите од стрес-тестирањето и го следи
нивното спроведување;
- го воспоставува информативниот систем (системот на известување);
- обезбедува услови за ефикасно спроведување на
процесот на управување со ризиците;
- одобрува и спроведува интерен акт за воведување
нов производ или систем во банката;
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- други активности коишто е должен да ги врши
согласно со Законот за банките, прописите донесени
врз основа на тој Закон и интерните акти на банката.
13. Во зависност од опфатот на системот за управување со ризиците согласно со точката 4 од оваа одлука,
банката е должна да назначи лице/лица и/или да формира посебна/и организациска/и единица/и надлежни
за спроведување и/или координирање на активностите
и процесите поврзани со:
- идентификување, мерење или оценување, контролирање или намалување и следење на сите материјални
ризици;
- спроведување на политиките и интерните акти за
идентификување, мерење или оцена, контрола или намалување и следење на ризиците;
- редовно следење на лимитите на изложеност на
поединечните ризици;
- утврдување и редовно ревидирање на профилот на
ризичност на банката;
- разгледување на резултатите од извршеното стрестестирање;
- редовно известување на Одборот за управување со
ризици и останатите органи на банката за изложеноста
на банката на одделните ризици.
Службата за внатрешна ревизија врши ревизија на
работењето на лицата, односно организациската единица од ставот 1 на оваа точка, согласно со годишниот
план за внатрешна ревизија.
III.2.2 Ефикасен процес за управување со ризиците
14. Процесот за управување со ризиците се состои
од чекори коишто ги презема банката за идентификување, мерење или оцена, контрола или намалување и следење на одделните ризици и се заснова на:
- интерни акти за идентификување, мерење или
оцена, контрола или намалување и следење на одделните ризици;
- правила за стрес-тестирање;
- правила за воведување нов производ/систем во
банката;
- правила за користење услуги од надворешни лица;
- внатрешен информативен систем (систем за известување).
III.2.2.1 Интерни акти за идентификување, мерење
или оцена, контрола или намалување и следење на
одделните ризици
15. Интерните акти (правила, процедури и слично)
за идентификување, мерење или оцена, контрола или
намалување и следење на одделните ризици претставуваат посебен документ/документи коишто треба ги опфатат следниве фази:
- Идентификување на ризиците - навремено и сеопфатно откривање на изворите на секој одделен ризик
којшто го презема банката;
- Мерење или оцена на ризиците - воспоставување
квантитативни и/или квалитативни оценки за мерливите и немерливите ризици коишто ги идентификувала
банката во претходната фаза;
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- Контрола или намалување на ризиците - определување правила, начини и постапки за заштита, намалување, диверзификација, пренос или избегнување на ризиците коишто се идентификувани, мерени и оценети
од страна на банката;
- Следење на ризиците - дефинирање на одговорностите, фреквенцијата и методите за следење на ризиците за да се овозможи остварување прифатливо ниво на
ризик.
III.2.2.2 Правила за стрес-тестирање
16. Банката е должна да врши стрес-тестирање, согласно со одредбите од овој дел на Одлуката и одредбите содржани во посебните подзаконски акти за управување со одделни видови ризици, донесени врз основа
на Законот за банките.
Банката го врши стрес-тестирањето од ставот 1 од
оваа точка, најмалку со состојба на 31.12.
17. Стрес-тестирање се врши заради оцена на потенцијалното влијание на еден или повеќе внатрешни
или надворешни фактори на ризик врз вредноста на
средствата и обврските на банката, односно врз нивото
на сопствените средства и адекватноста на капиталот.
Стрес-тестирањето коешто го врши банката треба
да одговара на природата, големината и сложеноста на
финансиските активности коишто ги врши банката и да
ги опфати сите материјални ризици на кои е изложена
банката, вклучувајќи го и евентуалното меѓусебно влијание на одделните ризици.
По исклучок на ставот 2 од оваа точка, од стрес-тестирањето може да биде исклучен дел од ризиците од
точка 4 став 2 од оваа одлука, доколку банката смета
дека тие ризици не се материјални за нејзиното работење. Банката е должна да има пишан документ што ќе
ги содржи причините поради кои одделните ризици не
се вклучени во стрес-тестирањето од ставот 1 од оваа
точка.
18. Стрес-тестирањето се темели врз избор на екстремни сценарија коишто може да бидат специфични
за банката (внатрешни фактори) и оние коишто може
да произлезат од пазарните услови во кои работи банката (надворешни фактори).
Во зависност од опфатот на системот за управување
со ризиците, стрес-тестирањето ги вклучува: ефектите
од влошување на дел или на целото кредитно портфолио на банката, ефектите од промена на каматните
стапки на финансиските пазари, ефектите од промена
на меѓувалутните курсеви и вредноста на денарот во
однос на странските валути, ефектите од промена на
цените на останатите финансиски инструменти, промените во БДП, инфлацијата и слично или промените во
политичките фактори.
Освен стрес-тестирањето со примена на одделните
сценарија, банката врши тестирање со примена на комбинација од повеќе сценарија (пример: промена на валутната структура на кредитното портфолио на банките, влошување на квалитетот на кредитното портфолио, промена на меѓувалутните курсеви и вредноста на
денарот во однос на странските валути, како и промена
на каматните стапки на финансиските пазари).
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19. Банката е должна во своите интерни акти (правила, процедури или слично) да го дефинира начинот
на вршење стрес-тестирање, претпоставките врз кои се
темели тоа тестирање и начинот на известување во врска со резултатите од тестирањето:
Во зависност од добиените резултати од стрес-тестирањето, Управниот одбор на банката е должен да
преземе соодветни активности и да ги определи органите, организациските единици или лицата надлежни
за нивното спроведување.
Банката е должна да врши ревидирање на претпоставките коишто ги користи при стрес-тестирањето,
документирање на добиените резултати, како и документирање на активностите коишто биле преземени од
страна на соодветните органи врз основа на тие резултати.
20. Банката е должна да ја извести Народната банка
на Република Македонија (во понатамшниот текст: Народната банка) за резултатите од извршеното стрес-тестирање од точка 16 став 2 од оваа одлука, најдоцна до
15.03 во следната година.
Доколку банката извршила стрес-тестирање со состојба и на друг датум различен од датумот од точка 16
став 2 од оваа одлука, должна е да ја извести Народната банка за добиените резултати, во рок од 30 дена по
извршеното стрес-тестирање.
III.2.2.3 Воведување нов производ/активност/
систем во банката
21. За целите за управување со ризиците, банката е
должна да има интерни акти (правила, процедури или
слично) со кои се дефинира:
- што се подразбира под нов производ, активност
или систем;
- кои се правилата и постапките за воведување нов
производ, активност или систем;
- кои се овластувањата и одговорностите за одобрување при воведувањето нов производ, активност или
систем.
Пред воведувањето нов производ, активност или
систем, банката е должна да изврши документирана
анализа којашто вклучува:
-опис на ризиците коишто произлегуваат од воведувањето нов производ, активност или систем;
- анализа на влијанието на новиот производ, активност или систем врз профилот на ризичност на банката;
- анализа на влијанието на новиот производ, активност или систем врз процесот на управување со ризиците од страна на банката.
Пред да се воведе нов производ, активност или систем во банката, треба да се направат сите неопходни
консултации со другите надлежни организациски делови (на пр. организацискиот дел од областа на правото,
сметководството, следењето на усогласеноста на работењето на банката со прописите).
Новите производи, активности или системи за кои,
преку анализата од ставот 2 од ова точка, ќе се оцени дека
може да имаат значително влијание врз профилот на ризичност на банката се одобруваат од Надзорниот одбор.
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III.2.2.4 Користење услуги од надворешни лица
22. Доколку при вршењето на финансиските активности банката користи услуги од надворешни лица, таа
е должна да има политика за користење услуги од надворешни лица. Оваа политика ги вклучува најмалку
следниве елементи:
- основни принципи и насоки за управување со ризиците коишто произлегуваат од користењето услуги
од надворешни лица;
- начин на избор на надворешните лица;
- начин на проверка на квалитетот на услугите коишто ги нудат надворешните лица и услови за ефикасно
следење на нивното работење;
- начин на обезбедување непрекинатост во работењето за услугите коишто се користат од надворешни
лица;
- дефинирање мерки во случај на прекинување на
договорниот однос со надворешното лице од кое банката користи услуги.
Службата за внатрешна ревизија на банката е должна да изврши ревизија на спроведувањето на политиката од ставот 1 на оваа точка, согласно со годишниот
план за внатрешна ревизија.
23. Банката е должна да обезбеди точно дефинирање на одредбите од договорот со надворешното лице,
коишто ќе овозможат јасно разграничување на правата и обврските помеѓу банката и надворешното лице,
како и:
- клаузула за можност за предвремено раскинување
на договорот на барање на банката;
- одредби за заштита на тајноста на податоците на
банката;
- одредби за обезбедување усогласеност на надворешното лице со соодветните прописи;
- одредби со кои на банката и се овозможува непречен пристап и можност за контрола на просториите и
податоците на надворешното лице, коишто се однесуваат на услугата којашто надворешното лице ја врши за
банката.
III.2.2.5 Информативен систем
(систем за известување)
24. Банката е должна да воспостави информативен
систем (систем за известување) којшто ќе овозможи соодветно мерење или оцена на ризиците и известување
за големината и структурата на изложеноста на банката
на ризици.
Извештаите за ризиците треба да ги исполнуваат
најмалку следниве услови:
- да бидат транспарентни - да содржат јасни, разбирливи и прецизни податоци во врска со ризиците;
- да бидат целосни - да обезбедуваат доволно податоци за сите материјални ризици и да овозможуваат сеопфатна анализа и оценка на изложеноста на банката
на ризици;
- да бидат корисни - да ги содржат најважните податоци во врска со ризиците;
- да бидат споредливи - извештаите да се карактеризираат со најголемо можно ниво на воедначеност, во
зависност од податоците коишто ги содржат;
- да бидат навремени - да обезбедуваат навремено
донесување одлуки во врска со преземањето и управувањето со ризиците.
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III.2.3 Ефикасен систем на внатрешна контрола
и ревизија
25. Од аспект на управувањето со ризиците, системот на внатрешна контрола и ревизија ги опфаќа: структурата и елементите на внатрешната контрола и задачите и надлежностите на Одборот за ревизија и Службата за внатрешна ревизија, како и активностите на лицето/службата за контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите и на одговорното лице за
сигурноста на информативниот систем коишто се поврзани со процесот на управувањето со ризиците.
26. Ефикасноста на внатрешната контрола претпоставува воспоставување јасни линии на одговорност,
што се овозможува преку:
- правила за доставување на извештаите коишто се
изработуваат во рамките на информативниот систем од
точка 24 од оваа одлука до надлежните органи и организациски единици на банката во роковите дефинирани во интерните акти на банката;
- одговорност за анализа на извештаите и утврдување на можните недостатоци, грешки или недоследности во извештаите и откривање на причините за тие недостатоци, грешки или недоследности;
- формални процедури за спроведување на деловните активности на банката (процедури за работа) коишто
содржат насоки, правила или опис на работните процеси и дефинирани нивоа на одлучување;
- воспоставени интерни лимити на изложеноста на
одделни ризици, нивно редовно ревидирање во зависност од внатрешните и надворешните услови во кои работи банката и дефинирање на евентуалните исклучоци во однос на дефинираните лимити, при што точно
се определени лицата коишто се одговорни за одлучувањето за примена на тие исклучоци;
- правила за усогласување со лимитите на изложеност на одделни ризици кај кои е дозволен исклучок во
однос на нивното почитување (период на усогласување, одговорност за постигнување на усогласеноста и
слично).
27. Надлежностите на Одборот за ревизија и Службата за внатрешна ревизија од аспект на процесот на
управување со ризиците се определени со Законот за
банките, оваа одлука и со посебните подзаконски акти
за управување со одделни видови ризици, донесени врз
основа на Законот за банките.
III.3 ПРОЦЕС НА ИНТЕРНО УТВРДУВАЊЕ И
ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНАТА АДЕКВАТНОСТ НА
КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА
28. Банката е должна да воспостави соодветен процес на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот на банката.
Процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот на банката е соодветен доколку обезбедува:
1) Идентификување, мерење или оценка на материјалните ризици;
2) Задоволително ниво на капитал во однос на севкупниот профил на ризичност на банката;
3) Негова вклученост во системот за управување со
ризици на банката, како и натамошно унапредување на
тој систем.
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29. Банката е должна да врши анализа на тековните
и идните потреби од сопствени средства најмалку еднаш годишно и при секоја значајна промена во профилот на ризичност.
Тековните и идните потреби на сопствени средства
треба да се најмалку на нивото утврдено согласно со
постојната методологија за утврдување на адекватноста на капиталот пропишана од Народната банка.
При спроведувањето на процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот, банката може да утврди дека е потребно:
- повисоко ниво на сопствени средства за покривање на ризиците опфатени со методологија за утврдување на адекватноста на капиталот пропишана од Народната банка, во споредба со нивото на сопствени средства утврдено согласно со таа методологија;
- дополнително ниво на сопствени средства за покривање на останатите материјални ризици коишто не
се опфатени со методологија за утврдување на адекватноста на капиталот пропишана од Народната банка.
Во случаите од ставот 3 од оваа точка, банката е
должна да го обезбеди и да го одржува нивото на сопствени средства, односно на стапката на адекватност на
капиталот, утврдени согласно со процесот на интерно
утврдување и оцена на потребната адекватност на капиталот.
30. Банката е должна да го документира целиот
процес на интерно утврдување и оцена на потребната
адекватност на капиталот, вклучувајќи и документирање на методите за мерење и оцена на мерливите ризици
и проценките на висината на немерливите ризици.
IV. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ НА
КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА
31. Матичното лице на банкарската група е должно
да воспостави систем за управување со ризиците на ниво на целата банкарска група, согласно со одредбите на
Законот за банките и оваа одлука.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
32. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на
банките соодветно се применуваат и на филијалите на
странските банки и на штедилниците, во согласност со
Законот за банките и подзаконските акти донесени врз
основа на тој Закон.
33. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува
да важи Одлуката за управување со ризиците („Службен
весник на Република Македонија” бр. 31/2008).
34. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Банката е должна да се усогласи со одредбите од
главата III.3 и анексот бр. 5 од оваа одлука во рок од
една година по денот на нејзиното влегување во сила.
35. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за управување со ризиците
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
31/2008).
О.бр.02-15/III-1/2011
31 март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
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Прилози:
Анекс бр. 1 – Основни принципи за управување со
ризикот од концентрација на изложеноста на банката
Анекс бр. 2 – Основни принципи за управување со
ризикот на земја
Анекс бр. 3 – Основни принципи за управување со
стратегискиот ризик
Анекс бр. 4 – Основни принципи за управување со
репутацискиот ризик
Анекс бр. 5 – Основни принципи за управување со
оперативниот ризик
Анекс бр. 6 – Основни принципи за управување со
пазарниот ризик
АНЕКС БР. 1
Основни принципи за управување со ризикот од
концентрација на изложеноста на банката
1. Банката воспоставува методологија за идентификување, мерење, следење и заштита од ризикот од концентрација на изложеноста на банката. Во зависност од
карактеристиките на изложеностите на банката кај кои
е присутен ризикот од концентрација, методологијата
го содржи следниве елементи:
- мерење на ризикот од концентрација кон поединечни лица;
- систем за идентификување поврзани лица и лица
поврзани со банката;
- мерење на концентрацијата во портфолиото на
банкарски активности и портфолиото за тргување;
- дефинирање лимити на изложеноста по одредено
лице, дејности, валута, финансиски инструмент или
слично;
- можност за прилагодување на лимитите;
- пренесување на ризикот на друга договорна
страна.
2. За потребите на методологијата од точката 1 од
овој анекс, банката воспоставува информативен систем
(систем за известување), којшто обезбедува податоци и
извештаи за концентрацијата на изложеноста на банката по:
- поединечно лице, група поврзани лица и лица поврзани со банката;
- кредитен или друг вид производ/услуга на банката;
- дејност;
- финансиски инструмент; или
- валута.
АНЕКС БР. 2
Основни принципи за управување со ризикот на
земја
1. Банката е должна да воспостави систем за оцена
на ризикот на земјата кон која банката има изложеност
или има намера да воспостави изложеност.
2. Банката е должна да воспостави политика за
управување со ризикот на земјата којашто, во зависност од висината и карактеристиките на изложеностите
на банката кон одделни земји, содржи:
- дефинирање на изложеноста на ризик на земја;
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- поставување лимити на изложеноста по одделни
земји;
- евентуално дефинирање листа на земји кон кои
банката не смее да има изложеност;
- начин на мерење на загубите од ризикот на земја;
- дефинирање систем за следење на изложеноста по
одделна земја, како и начин на информирање на Одборот за управување со ризикот, Управниот одбор и Надзорниот одбор на банката.
Политика за управување со ризикот на земјата од
ставот 1 од оваа точка може да биде посебен документ
или да е составен дел на политиката за управување со
кредитниот ризик.
3. Врз основа на политиката, Управниот одбор на
банката воспоставува интерен акт којшто, меѓу другото, вклучува: пропишување на начинот, формата и динамиката на внатрешно известување; определување
на организациските делови во банката кај кои може
да дојде до појава на овој вид ризик; определување на
одговорните лица/организациски дел во банката коишто ќе го следат овој ризик и изложеноста кон одделна земја.
4. При утврдувањето на загубата од ризикот на одделна земја, банката може да користи готови податоци
од странски извор (пр. меѓународни агенции за кредитен рејтинг) или домашен извор (специјализирани институции за оценка на ризикот на земјата и слично),
или да воспостави сопствен систем за мерење на ризикот на земја.
5. Банката воспоставува информативен систем којшто обезбедува податоци и извештаи за: изложеноста
кон одделна земја и вкупната изложеност на банката
на ризикот на земја, секторска, валутна и рочна структура на изложеноста кон одделна земја и на вкупната
изложеност на банката на ризикот на земја, висината
на исправката на вредноста и посебната резерва којашто произлегува од изложеноста кон одделна земја,
како и од вкупната изложеност на банката на ризикот
на земја.
АНЕКС БР. 3
Основни принципи за управување со стратегискиот ризик
1. Банката е должна да воспостави систем за управување со стратегискиот ризик на кој таа е изложена
или на кој може да биде изложена.
2. Банката е должна да воспостави политика за
управување со стратегискиот ризик, којашто ќе содржи:
- дефиниција на стратегискиот ризик;
- извори на стратегискиот ризик (надворешни и
внатрешни);
- инструменти/фактори за намалување на стратегискиот ризик;
- начин на управување со стратегискиот ризик;
- прифатливо ниво на изложеноста на стратегискиот ризик.
Надворешни извори на стратегиски ризик се оние
на кои банката не може да влијае или може ограничено
да влијае, како што се: конкуренцијата, промените во
информациската технологија, промените во регулативата (прудентна, даночна и слично).
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Внатрешните извори на стратегиски ризик се оние
фактори коишто банката може да ги контролира, но
можат да имаат влијание врз остварувањето на нејзините стратегиски и деловни цели, како што се: организациската поставеност, работните процеси и процедури, вработените, информациите, информациската технологија на банката и слично.
Како фактори за намалување на стратегискиот ризик се сметаат: изборот на соодветни членови на Надзорниот и Управниот одбор, воспоставувањето соодветни стратегиски и деловни цели, изборот на вработени со соодветна стручност и знаење и нивна постојана
обука, ефикасен систем на управување со ризиците, соодветен пристап до информации.
3. Надзорниот одбор е должен да донесе развоен
план (стратегија) и деловна политика коишто ќе бидат
одобрени од страна на Собранието на банката.
Развојниот план (стратегија) и деловната политика
на банката треба да одговараат на големината, видот и
сложеноста на банката и на финансиските активности
коишто ги врши и коишто планира да ги врши, како и
на деловното опкружување во кое работи.
4. Развојниот план (стратегијата) се однесува на
период од три до пет години и содржи најмалку:
- анализа на макроекономското опкружување во кое
работи банката;
- преглед на стратегиските цели на банката;
- основни цели за одделните деловни процеси на
банката;
- финансиски план и проекции на финансиските извештаи на банката за период од три до пет години.
5. Деловната политика на банката треба да биде во
согласност со стратегиските цели на банката и треба да
ги опфаќа сите деловни процеси на банката.
АНЕКС БР. 4
Основни принципи за управување со репутацискиот ризик
1. Банката е должна да воспостави систем за следење и оцена на изложеноста на репутацискиот ризик на
кој таа е изложена или на кој може да биде изложена.
2. Банката воспоставува и применува строги процедури за заштита на тајноста на податоците за своите
клиенти, во согласност со Законот за банките и другите
прописи со кои се регулира тајноста на податоците.
3. Банката воспоставува интерен акт за постапување по поплаките од страна на клиентите и обезбедува
нивна соодветна примена. Банката е должна, на редовна основа, да изготвува Извештај за добиените поплаки
и постапувањето по нив, којшто се доставува до Одборот за управување со ризиците и Надзорниот одбор.
4. Банката воспоставува и применува интерен акт за
навремено и точно известување на регулаторните, супервизорските и на другите органи, согласно со прописите (Народната банка, Управата за јавни приходи и
слично).
5. Надзорниот и Управниот одбор на банката се
должни:
- да обезбедат услови сите вработени во банката да
работат во насока на создавање и одржување на добрата слика за банката во јавноста;
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- да обезбедат почитување на регулативата и постапување според укажувањата и барањата од регулаторните, супервизорските и другите органи.
АНЕКС БР. 5
Основни принципи за управување со оперативниот ризик
1. Банката е должна да воспостави систем за управување со оперативниот ризик на кој е изложена или на
кој може да биде изложена. Овој систем ги опфаќа сите
материјални настани коишто претставуваат изложеност на банката на оперативен ризик, без разлика дали
станува збор за настани чиешто влијание може или не
може лесно да се измери.
2. Политиката за управување со оперативниот ризик содржи најмалку:
- Дефиниција на сите видови оперативни ризици
(правен ризик, ризик од перење пари и финансирање на
тероризмот, ризик од несоодветни информативни системи и слично) на кои е изложена или на кои може да
биде изложена банката;
- Начин на идентификување, оцена, следење и контрола или намалување на оперативниот ризик;
- Опфат на податоците и информациите коишто се
дел од информативниот систем (системот за известување) за потребите на управувањето со оперативниот ризик;
- Јасно дефинирани одговорности за управување со
оперативниот ризик;
- Дефинирање на значителните загуби од оперативен ризик.
3. Информативниот систем (системот за известување) на банката треба да обезбеди изготвување најмалку
на следниве извештаи:
- Извештај за вкупниот број трансакции во платниот промет во земјата и странство и износот на извршените трансакции во определен временски период (ден,
месец, година);
- Извештај за висината на загубите од изложеноста
на оперативен ризик остварени во определен временски период и доколку е можно, поделба на остварените
загуби по видови настани;
- Извештај за настаните коишто претставуваат изложеност на оперативен ризик поделени според нивниот вид (пр. според основните елементи на оперативниот ризик дефинирани во точката 3 алинеја 7 потточки
а), б) и в) од оваа одлука, според поделбата којашто се
користи за потребите на адекватноста на капиталот и
слично) вклучувајќи и нивна класификација според нивото на ризик;
- Извештај за сигурносните инциденти и остварените загуби како резултат на тие инциденти, доколку банката располага со податок или може да го утврди износот на тие загуби.
4. Банката е должна да воспостави систем за следење и евидентирање на бројот, големината и други соодветни податоци за значителните загуби коишто настанале како последица на оперативниот ризик.

Стр. 58 - Бр. 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Управниот одбор, Одборот за управување со ризиците и Надзорниот одбор на банката, како и останатите
лица со посебни права и одговорности треба да добиваат редовни извештаи за значителните загуби настанати
како последица на изложеноста на оперативниот ризик.
Овие извештаи вклучуваат најмалку: опис на видот на
настанатата загуба од оперативен ризик, главните причини коишто довеле до загубата, висината на загубата
и преземени мерки.
5. Покрај извештаите од точката 3 од овој анекс,
во зависност од висината и карактеристиките на оперативниот ризик на кој е изложена банката, Управниот
одбор, Одборот за управување со ризиците и Надзорниот одбор треба да добиваат извештаи и за изложеноста на оперативниот ризик по одделни деловни линии,
организациски делови, групи трансакции, ризични настани и слично. Извештаите треба целосно да ги опфатат сите утврдени проблеми и треба да претставуваат
основа за преземање навремени и ефикасни дополнителни мерки за покривање/намалување на оперативниот ризик.
6. Надзорниот одбор и Управниот одбор на банката
одлучуваат за преземање дополнителни мерки за покривање/намалување на оперативниот ризик.
Надзорниот одбор и Управниот одбор на банката се
должни да обезбедат услови за следење на остварувањето на дополнителните мерки што требало да се преземат.
7. За потребите на управувањето со оперативниот
ризик, банката е должна да донесе интерни акти коишто се однесуваат најмалку на:
- дефинирање правила за начинот на вршење на работите од областа на физичката безбедност на банката;
- дефинирање правила за однесување на вработените од аспект на физичката безбедност на банката;
- дефинирање безбедносни зони во банката и утврдување правила за нивна заштита, вклучувајќи систем
за контрола на пристап, во текот и надвор од работното
време;
- дефинирање правила за вршење видеонадзор, ракување, чување и заштита на видеозаписите од безбедносните зони и банкоматите;
- дефинирање процедури за заштита и обезбедување на просторијата во која се наоѓаат сефовите коишто
се изнајмуваат за користење (граѓански сефови) и дефинирање начин за користење на сефовите;
- дефинирање процедури за заштита и обезбедување на трезорот;
- дефинирање правила за вршење и обезбедување
на превозот/преносот на парични средства во и надвор
од населено место, како и постапка за преземање и предавање на паричните средства;
- дефинирање процедури за избор и работа со
друштва за обезбедување, доколку банката користи услуги од овие лица;
- дефинирање процедури за избор на друштво за
осигурување од настани коишто се поврзани со физичката безбедност на банката.
Под физичка безбедност се подразбира обезбедувањето на вработените и клиентите на банката заради
нивна лична заштита и обезбедување на имотот на банката од пристап на неповикани лица, уништување,
оштетување, противправно одземање и други форми на
штетни дејствија.
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Во случај на користење услуги од лицата од ставот
1 алинеја 8, банката е должна во договорот да вклучи
одредби коишто ќе овозможат јасно разграничување на
правата и обврските на двете страни, како и: заштита
на тајноста на податоците на банката, обезбедување
усогласеност на лицето со соодветните прописи и услови за предвремено раскинување на договорот.
1. Непрекинатост во работењето и план
за вонредни услови
8. Банката е должна да воспостави план за непрекинатост во работењето и план за вонредни услови.
Планот за непрекинатост во работењето е формален
документ којшто вклучува постапки коишто треба да
овозможат непрекинато работење на најзначајните
процеси и системи на банката. Планот за непрекинатост во работењето има за цел да се обезбеди расположливост на помошните капацитети наменети за вонредни ситуации во најкраток можен рок.
Планот за вонредни услови е составен дел на планот за непрекинатост во работењето и ги дефинира техничките и организациските мерки и активности за повторно воспоставување, односно продолжување на работењето и минимизирање на последиците од деловниот прекин, односно од нарушувањето на условите за
работа.
9. Планот за непрекинатост во работењето и планот
за вонредни услови вклучуваат и:
- Дефинирање на настаните коишто се сметаат како
вонредни услови или сериозно нарушени услови за работа;
- Поделба на надлежностите и определување лица
со посебни права и одговорности и/или вработени во
банката кои ќе бидат одговорни за преземање соодветни активности при појава на вонредни услови или сериозно нарушени услови за работа;
- Создавање услови за продолжување на непреченото функционирање на најзначајните системи и процеси
на банката;
- Временски рокови во кои треба да се обезбеди
продолжување на непреченото функционирање на најзначајните системи и процеси;
- Детаљни процедури за обезбедување непрекинато
функционирање на најзначајните системи и процеси;
- Начин на информирање во случај на сериозно нарушени услови за работа.
10. Банката е должна да обезбеди целосна информираност на вработените со содржината и значењето
на планот за непрекинатост во работењето и планот за
вонредни услови.
11. Банката е должна да обезбеди тестирање на планот за непрекинатост во работењето и планот за вонредни услови најмалку еднаш годишно и при секоја
значителна промена на изложеноста на банката на оперативниот ризик. Надзорниот и Управниот одбор на
банката задолжително се информираат за резултатите
од овие тестирања.
12. Банката е должна да обезбеди периодично ревидирање на планот за непрекинатост во работењето и
планот за вонредни услови заради усогласување со тековните активности, деловните процеси и стратегии.
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АНЕКС БР. 6
Основни принципи за управување со пазарниот
ризик
1. Банката е должна да обезбеди јасна оперативна и
организациска поделба помеѓу активностите на тргување (front office) и заднинското работење во врска со тргувањето (back office), вклучувајќи и јасна поделба на
одговорностите и надлежностите на лицата со посебни
права и одговорности коишто извршуваат раководна
функција.
2. Поделбата меѓу активностите на тргување (front
office) и заднинското работење во врска со тргувањето
(back office) опфаќа воспоставување соодветни работни
процедури, правила за пристап до компјутерските апликации и физичка поделба на деловните простории во
кои се извршуваат овие активности.
1. Организациски дел во кој се вршат активности на тргување (front office).
3. Банката е должна, пред извршувањето на трансакцијата на тргување, да обезбеди дека сите битни
услови и елементи на трансакцијата се јасни и договорени.
4. Банката не треба да извршува трансакции коишто
не се во согласност со вообичаените услови на пазарите. По исклучок, банката може да дозволи склучување
на вакви трансакции, доколку се исполнети следниве
услови:
- Трансакцијата се темели врз експлицитни и добро
образложени барања на клиентот, при што договореното отстапување од пазарните услови треба да биде јасно видливо во документацијата за трансакцијата;
- Банката е должна, во писмена форма, да го информира клиентот за отстапувањата на неговите барања од
пазарните услови, со јасно објаснување на отстапувањата. Банката е должна да обезбеди писмен доказ дека
го информирала клиентот за тие отстапувања.
Управниот одбор и соодветните лица со посебни
права и одговорности надлежни за активностите на тргување се информираат за значителните (големите)
трансакции кај кои постои отстапување од пазарните
услови.
5. Тргувањето надвор од просториите на банката е
дозволено исклучиво доколку е тоа пропишано со интерните правила за тргување, со кои се дефинираат: лицата овластени за тргување (дилери), предметот и обемот на трансакциите и методот за спроведување на
трансакциите.
6. Банката ги снима разговорите на сите лица овластени за тргување (дилери) коишто се вклучени во
трансакциите на тргување.
7. По склучувањето на секоја трансакција, лицето
коешто ја склучило трансакцијата изготвува потврда
којашто ги вклучува сите битни информации во врска
со трансакцијата. Потврдата и целата останата документација во врска со трансакцијата, во што е можно
пократок рок, се доставуваат до организацискиот дел
за заднинските работи поврзани со тргувањето (back
office). Трансакциите коишто се склучени по завршувањето на работното време на организацискиот дел за
заднинските работи поврзани со тргувањето (back
office) се вклучуваат во позицијата од тргувањето за тој
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ден и посебно се означуваат. Во овие случаи, потврдата и останатата документација за трансакцијата се доставуваат, во што е можно пократок рок, до организацискиот дел за заднинските работи поврзани со тргувањето (back office).
8. Секое лице коешто го врши тргувањето е должно
во информативниот систем да ги внесува податоците за
секоја трансакција којашто ја извршило под својот
идентификациски код.
2. Организациски дел за заднинските работи
поврзани со тргувањето (back office)
9. Банката е должна да има систем/процес за испраќање и примање на потврдите за склучените трансакции, како и за понатамошната обработка на трансакциите од страна на организацискиот дел за заднински
активности.
10. Банката е должна да обезбеди изготвување потврда за секоја склучена трансакција, соодветно евидентирање на трансакцијата и обезбедување на целата
потребна документација за склучената трансакција.
11. Банката е должна да обезбеди точни, навремени
и целосни потврди од страна на трети лица - учесници
во тргувањето. Потврдите во врска со склучените
трансакции од страна на третите лица се доставуваат
директно до организацискиот дел за заднинските работи поврзани со тргувањето (back office). Банката е
должна веднаш да ги информира третите лица доколку
потврдите за склучените трансакции се нецелосни или
недостасуваат.
12. Банката е должна да воспостави редовно следење на трансакцијата склучена во организацискиот дел
за тргување, вклучувајќи и потврдување на:
- целосноста на документацијата за склучената
трансакција и нејзиното навремено доставување до организацискиот дел за заднински активности (back
office);
- усогласеноста на податоците за склучената трансакција со податоците и потврдата за трансакцијата, изводот за трансакцијата од електронскиот систем за тргување и други извори;
- почитувањето на ограничувањето на загубите;
- усогласеноста на склучените трансакции со пазарните услови;
- отстапувањата од интерните правила за тргување;
- усогласеноста на евиденцијата за трансакциите
помеѓу организацискиот дел за тргување и другите организациски делови коишто се независни од организацискиот дел за тргување.
13. Банката е должна да воспостави интерен акт за
промена на податоците за склучените трансакции (пр.
при утврдени грешки и отстапувања и слично).
3. Управување со пазарниот ризик
14. Управувањето со пазарниот ризик го врши лице/организациски дел којшто е независен од организацискиот дел за тргување.
15. Мерењето на пазарниот ризик вклучува оцена
на загубите при нормални пазарни услови и на загубите при вонредни пазарни услови и нивното влијание
врз висината на сопствените средства и добивката на
банката.
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16. При одредувањето на ограничувањата на загубите, банката ги зема предвид висината на сопствените
средства и висината на добивката на банката, како и
сложеноста на финансиските активности коишто ги врши. Банката врши редовно ревидирање на лимитите на
изложеноста на пазарен ризик. Надминувањето на лимитите мора да биде одобрено од страна на овластено
лице, утврдено со интерните акти на банката, пред тоа
да настане.
Управниот одбор на банката треба веднаш да биде
информиран за секое настанато надминување на утврдените лимити.
17. Банката е должна да обезбеди дневно следење
на ризиците коишто произлегуваат од активностите на
тргувањето, и тоа најмалку на податоците за:
- извршените тргувања, висината на остварените
лимити и пречекорувањата на лимитите;
- резултатите од извршените тргувања.
18. Банката е должна да ја следи изложеноста на пазарниот ризик според видот на трансакциите, според
организациските делови, според видот на финансискиот инструмент, како и од аспект на почитувањето на
утврдените лимити.
19. За потребите на управувањето со пазарниот ризик, банката воспоставува информативен систем којшто обезбедува изготвување најмалку на следниве податоци и извештаи:
- Извештај за валутната структура на позициите од
тргување;
- Извештај за извршените трансакции на тргување
во текот на одреден период;
- Извештај за исклучоците од политиките и процедурите на банката, со посебен осврт на тоа дали исклучоците настанале во рамки на процедурите на банката
предвидени за таквите случаи;
- Извештај за почитувањето на законски утврдените
лимити и на интерно определените лимити.
- Преглед на тековните и збирните резултати од тргувањето, и тоа најмалку на месечна и на годишна основа.
20. Банката е должна да врши соодветно стрес-тестирање на портфолиото за тргувањето и на сите
трансакции коишто претставуваат изложеност на пазарен ризик, да има план за вонредни услови, како и да
има соодветни методи за периодична проверка и тестирање (back-testing) на системите за мерење на пазарниот ризик. Резултатите од извршеното стрес-тестирање
и од извршената проверка се составен дел на целокупниот процес на управување со ризиците.
21. Податоците коишто се користат за утврдување
на вредноста на сите позиции од портфолиото за тргувањето се предмет на редовна проверка, од страна на
независни, внатрешни или надворешни лица коишто не
се вклучени во процесот на тргување. Во случај кога
банката користи модел за утврдување на пазарната
вредност на позициите од портфолиото за тргувањето,
моделот треба да е предмет на редовно независно тестирање и проверка.

4 април 2011

1110.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член
12 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2007 и 17/2011), Советот
на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ГОДИШНА
СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ
I. Во Одлуката за методологијата за пресметување
годишна стапка на вкупните трошоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2007), се вршат
следниве изменувања и дополнувања:
1. Главата "VI. ИЗВЕШТАЈ ЗА СВТ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ" се брише, а главата "VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ" станува глава VI.
2. Точките 28, 32 и 33 од главата VII, којашто станува глава VI, стануваат точки 23, 24 и 25.
3. Одредбите од оваа Одлука ќе се применуваат од
1.7.2011 година.
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-2/2011
31 март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

1111.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член
27 став 4 од Законот за заштита на потрошувачите при
договори за потрошувачки кредит („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 63/2007 и 17/2011), Советот на Народната банка на Република Македонија,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БРОЈОТ НА СКЛУЧЕНИ
ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ И ЗА ДОГОВОРЕНАТА
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишува формата, содржината, начинот и роковите според кои банката, односно
штедилницата - давател на потрошувачки кредити е
должна до Народната банка на Република Македонија
(во понатамошниот текст: Народната банка) да доставува извештај за бројот на склучени договори за кредит
и за договорената годишна стапка на вкупните трошоци (СВТ).
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II. ИЗВЕШТАЈ ЗА БРОЈОТ НА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ И ЗА ДОГОВОРЕНА ГОДИШНА
СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ (СВТ)
2. Банката, односно штедилницата - давател на потрошувачки кредит е должна до Народната банка да
доставува Извештај за бројот на склучени договори за
кредит и за договорена годишна стапка на вкупните
трошоци (Образец 1) на полугодишна основа.
Образецот 1 е составен дел на оваа одлука.
3. При пополнувањето на Извештајот од точката 2
од оваа одлука се применуваат следниве правила:
а) Во колоните број 3 и 4 се наведуваат:
- просечните пондерирани годишни стапки на вкупните трошоци, за видовите кредити коишто се прикажани во колоната број 2 во редовите 1, 2, 3, 4 и 5, поделени според рочноста на кредитите, и
- просечните пондерирани договорени годишни каматни стапки за кредитите во редот број 6, поделени
според рочноста.
За потребите на пондерирањето на кредитите од редовите 1, 2, 3, 4 и 5 се користи почетно-утврдената
СВТ и износот на склучените договори за кредит во
шестмесечниот период за кој се известува.
За потребите на пондерирањето за кредитите прикажани во редот 6, се користи договорената каматна
стапка и износот на кредити определени во склучените
договори за издавање кредитни картички во шестмесечниот период за кој се известува.
Во колоната број 3 се наведуваат одобрените кредити со договорна рочност до 1 година, додека во колоната број 4 се наведуваат одобрените кредити со договорна рочност над 1 година.
б) Во колоната број 5 се наведува бројот на договори за потрошувачки кредити, односно договори за издавање кредитни картички коишто се прикажани во колоната број 2, склучени во шестмесечниот период за
кој се известува.
в) Во редот број I се наведува вкупниот број договори склучени во периодот за кој се известува.
4. Рокот за доставување на Извештајот од точка 2 е
петнаесет дена по истекот на периодот за кој се известува.
5. Банката, односно штедилницата е должна да го
изготви првиот извештај од точка 2 од оваа Одлука со
состојба на 31.12.2011 година и да го достави до Народната банка најдоцна во рокот утврден во точка 4 од
оваа одлука.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1.7.2011 година.
О.бр.02-15/III-3/2011
31 март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
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1112.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и
член 31 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 63/2007 и
17/2011), Советот на Народната банка на Република
Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВРШЕЊЕ
НАДЗОР НАД БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО
ДОМЕНОТ НА ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
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ОДЛУКА
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ СПИСОК НА КРЕДИТНИ
ПОСРЕДНИЦИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишува начинот и постапката според кои банката, односно штедилницата
- давател на потрошувачки кредити е должна до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) да доставува список на кредитни посредници на кои им дала овластување за посредување при склучување потрошувачки
кредити.
II. СПИСОК НА КРЕДИТНИ

I. Во Одлуката за начинот и постапката на вршење
надзор над банките и штедилниците во доменот на заштитата на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2007), се вршат следниве изменувања и
дополнувања:

ПОСРЕДНИЦИ
2. Банката, односно штедилницата - давател на потрошувачки кредит е должна, најдоцна до 31 март во
тековната година, до Народната банка да достави Список за кредитни посредници (Образец КП), којшто е со-

1. Пред точката 2 се додава нов наслов којшто гласи:

ставен дел на оваа одлука.

„II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР“

наведува сите кредитни посредници на кои им дала

2. Во точка 2 став 1 алинеја 2, зборовите: „согласно
со точките 5 и 6 од оваа Одлука“ се бришат.

дина, заедно со податоци за видот и обемот на активно-

Во Списокот за кредитни посредници, банката ги
писмено овластување во претходната календарска гостите на секој од кредитните посредници во текот на
таа година.

3. Точката 5 се брише, а точките 6, 7 и 8 стануваат
точки 5, 6 и 7.
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/III-4/2011
Гувернер и претседавач
31 март 2011 година на Советот на Народната банка
Скопје
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________
1113.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и
член 24 став 3 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 63/2007 и
17/2011), Советот на Народната банка на Република
Македонија донесе

3. На посебно барање на Народната банка, банката, односно штедилницата - давател на потрошувачки кредит е должна да достави Образец КП и за друг
период различен од периодот од точка 2 став 1 од
оваа одлука.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/III-5/2011

Гувернер и претседавач

31 март 2011 година

на Советот на Народната банка

Скопје

на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
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1114.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија" бр. 158/10) и член 27
став 1 од Законот за девизното работење („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01,
103/01, 51/03, 81/08 и 24/11), Советот на Народната
банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ
РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА
И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ
I. Во Одлуката за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
86/06) се вршат следниве изменувања и дополнувања:
1. Во глава II, во точката 3 потточка д) зборот „посебни“ се брише, зборот „играчница“ се заменува со
зборот „казино“, а зборот „странски“, се заменува со
зборот „нерезиденти“.
2. Во глава II, по точката 5 се додава нова точка 6,
којашто гласи:
„Резидентите можат да подигаат ефективни странски пари од:
- своите тековни сметки за службени патувања во
странство и

Бр. 42 - Стр. 63

- своите посебни тековни сметки за исполнување на
обврските спрема учесниците во игрите на среќа - нерезиденти физички лица, врз основа на приредување
игри на среќа во казино.“
3. Во глава III, во точката 7 која станува точка 8
,потточка ѓ), алинеата 1, се менува и гласи:
„- лиценца за приредување игри на среќа во казино,
издадена од Владата на Република Македонија.“
4. Во глава III, по точката 9 која станува точка 10,
се додава нова точка 11, којашто гласи:
„11. Овластената банка ќе му исплати ефективни
странски пари на резидент, врз основа на одредбите од
точката 6 на оваа Одлука, по доставување на следнава
документација:
а) за службени патувања во странство:
- одлука за патување во странство од која може да
се утврди висината на потребните средства, донесена
од овластен орган во друштвото.
б) за исплата на обврска спрема учесниците на игра
на среќа - нерезиденти физички лица, врз основа на
приредување игри на среќа во казино:
- лиценца за приредување на игри на среќа во казино, издадена од Владата на Република Македонија;
-дневна пресметка во која се прикажани сите обврски за плаќање спрема учесниците на игрите и состојбата на приходите од игрите на среќа, потврдена од одговорното лице на друштвото.“
5. Точките: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, стануваат точки: 7, 8, 9, 10,12, 13, 14 и 15.
6. Во глава III, во точката 10 која станува точка 12,
бројот „6“ се заменува со бројот „7“.

Стр. 64 - Бр. 42
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7. Во точката 11 која станува точка 13, по точката
се додава нова реченица која гласи: „По исклучок не е
потребен превод од документот меѓународен товарен
лист - ЦМР.“
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-6/2011
31март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

1115.
Врз основа на член 47, став 1, точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и член
26, став 3 од Законот за девизното работење („Службен
весник на Република Македонија" бр. 34/01, 49/01,
103/01, 51/03, 81/08 и 24/11) Советот на Народната банка, донесе
ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ
ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО
1. Со оваа Одлука се уредува начинот за вршење на
платниот промет со странство.
За потребите на ова Одлука, поимот “платен промет
со странство“ означува:
- наплати и плаќања помеѓу резиденти и нерезиденти во странски платежни средства или во денари;
- преноси помеѓу нерезиденти во странски платежни средства или во денари; и
- преноси на странски платежни средства помеѓу
резиденти за трансакции поврзани со плаќања и наплати помеѓу резиденти и нерезиденти.
2. Платниот промет со странство го вршат овластени банки и филијали на странски банки кои ги исполнуваат условите за вршење на финансиски активности
- платен промет со странство согласно со Законот за
банките. Платниот промет со странство за потребите на
државата го врши Народната банка на Република Македонија.
3. Платниот промет со странство се врши преку тековните сметки во странска валута на овластените
банки, во странство и во Република Македонија, како и
преку тековните сметки на нерезидентите во Република Македонија.
4. За извршување на трансакциите од точка 1 на ова
Одлука се користат налозите од платниот промет со
странство и други обрасци пропишани со Упатството
од точка 14 од оваа Одлука (понатаму: Упатството).
Налозите и обрасците од став 1 на оваа точка може
да се доставуваат во хартиена или електронска форма.
Налозите и обрасците во електронска форма задолжително ги содржат елементите од налозите и обрасците
на хартија.
5. За потребите на оваа Одлука, поимот: "најдоцна
наредниот ден" означува рок во кој обврската на која
наведениот рок се однесува, се извршува најдоцна наредниот работен ден од денот кога се стекнати условите за нејзино исполнување.
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6. Банката на барање на своите и на потенцијалните
клиенти е должна, во хартиена или електронска форма,
на разбирлив начин, да им даде претходни информации
за условите за извршување на платниот промет со
странство. Информациите треба да ги содржат најмалку следниве елементи:
- потребни податоци и документи кои клиентот треба да ги обезбеди и достави до банката со цел плаќањето/наплатата правилно да се извршат;
- потребното време за одобрување на тековната
сметка на банката на нерезидентот од денот на прифаќање на налогот на налогодавачот;
- постапката и потребното време за одобрување на
тековната сметка на корисникот на наплатата од денот
на одобрување на тековната сметка на банката во
странство;
- начинот на пресметување и висината на надоместокот и останатите трошоци кои клиентот ги плаќа на
банката за извршените трансакции; и
- курсот кој банката го применува при извршување
на трансакциите.
7. Банката преку која е извршена наплата од нерезидент за пристигнатиот прилив го известува корисникот на
наплатата - резидент наведен во налогот на нерезидентот
најдоцна наредниот ден од приемот на покритието.
Известувањето на банката од став 1 на ова точка
треба да ги содржи најмалку следниве податоци:
- идентификациски број на трансакцијата;
- назив на налогодавачот, доколку банката располага со податокот;
- износ на наплатата во оригинална валута;
- износ на провизиите и другите трошоци кои се
наплатуваат од корисникот на наплатата;
- датум на валута на наплатата; и
- цел на дознаката, доколку банката располага со
податокот.
Корисникот на наплатата - резидент во рок од пет (5)
работни дена од приемот на известувањето за пристигнатиот прилив, освен ако со Упатството не е поинаку
предвидено, ги доставува на банката сите потребни податоци за одобрување на приливот на неговата тековна
сметка. Како потребни податоци за одобрување се сметаат: информација за тековната сметка на корисникот на
наплатата, видот на трансакцијата и други податоци и
документи пропишани со Упатството.
Банката ја одобрува тековната сметка на корисникот на наплатата најдоцна наредниот ден по приемот
на податоците од став 3 на оваа точка.
Ако корисникот на наплатата не ги достави потребните податоци во рокот од став 3 на оваа точка, банката нема да ја одобри неговата тековна сметка и со наплатата постапува на начин утврден со Упатството.
8. За плаќање на нерезидент, налогодавачот - резидент на банката и поднесува налог за плаќање во
странство, за чие извршување е потребно:
- да биде правилно пополнет и заверен согласно
Упатството;
- да е приложен документ од кој може да се утврди
обврската и основот за плаќање, како и други прилози
пропишани со Упатството; и
- да е обезбедено девизно или денарско покритие
кај Банката.
9. Банката поднесениот налог го прифаќа за извршување, ако се исполнети условите од точка 8 од оваа
Одлука, во спротивно го враќа или известува налогодавачот за утврдените неуредности, најдоцна наредниот
ден од денот на поднесувањето на налогот. Заедно со
вратениот налог, банката треба на налогодавачот да му
го врати и уплатеното покритие, освен ако не е поинаку договорено.
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Банката прифатениот налог го извршува со датум
на валута на извршување на плаќањето во странство
најдоцна третиот работен ден од датумот на прифаќање на налогот, освен ако со налогодавачот не е поинаку договорено.
10. По извршеното плаќање банката на налогодавачот му ги става на располагање најмалку следните податоци:
- идентификациски број на трансакцијата;
- износ на плаќањето во оригинална валута;
- износ на провизиите и другите трошоци кои се
наплатуваат од налогодавачот; и
- датум на валута на плаќањето.
11. За вистинитоста на податоците и автентичноста
на приложената документација од точка 7 став 3 и точка 8 од оваа Одлука, одговорност сносат корисникот на
наплатата - резидент односно налогодавачот - резидент.
12. Преносите помеѓу нерезидентите се вршат преку тековните сметки на нерезидентите отворени кај овластени банки со седиште во Република Македонија,
во странски платежни средства или во денари, по постапка и со примена на обрасците утврдени со Упатството.
13. Преносите на странски платежни средства помеѓу резиденти се врши во случаите утврдени со Законот
за девизното работење, за трансакции поврзани со плаќања и наплати помеѓу резиденти и нерезиденти, по
постапка и со примена на обрасците утврдени со Упатството.
14. Гувернерот на Народната банка на Република
Македонија, донесува Упатство за спроведување на
оваа Одлука.
15. Со отпочнување на примена на оваа Одлука,
престанува да важи Одлуката за начинот на вршење на
платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр.53/02).
16. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија", а ќе се применува од 1.9.2011 година.
О. бр. 02-15/III-7/2011
31 март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

1116.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), а согласно член 266-а став 1 и 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на РМ“, бр. 18/2001,
4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009 и 161/2009), Советот
на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА РЕФЕРЕНТНАТА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНАТА КАМАТА
1. Со оваа одлука, Народната банка на Република
Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) го регулира начинот на утврдување и објавување на
референтната стапка за пресметување на стапката на
казнената камата.

Бр. 42 - Стр. 65

2. Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата за одредено полугодие е каматната стапка на основниот инструмент од операциите на
отворен пазар - благајнички записи на Народната банка, којашто е постигната на последната аукција во
претходното полугодие.
При аукција со примена на тендер со износи, кога
износот и каматната стапка на аукцијата се утврдени
од страна на Народната банка, а банките аукцираат само со износи, референтната стапка за пресметување на
стапката на казнената камата е еднаква на каматната
стапка утврдена од страна на Народната банка.
При аукција со примена на тендер со каматни стапки, кога Народната банка го утврдува само износот на
аукцијата, а банките аукцираат и со износи и со каматни стапки, референтната стапка за пресметување на
стапката на казнената камата е еднаква на просечната
пондерирана каматна стапка постигната на аукцијата.
3. Гувернерот на Народната банка ја објавува референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата на веб страницата на Народната банка.
4. Со влегување во сила на оваа одлука престанува
да важи Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2008 и 13/2010).
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-8/2011
31 март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

1117.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со
член 21 од Законот за Народната банка на Република
Македонија(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ДЕВИЗЕН ДЕПОЗИТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Општи одредби
1. Со оваа одлука се регулираат начинот и условите
за пласирање на депозити изразени во евра (во понатамошниот текст: девизни депозити) кај Народната банка
на Република Македонија (во понатамошниот текст:
Народната банка).
2. Право на пласирање девизни депозити кај Народната банка имаат сите банки и филијали на странски
банки (во понатамошниот текст: банки).
3. Банките пласираат девизни депозити преку аукции организирани од страна на Народната банка.
4. Каматните стапки на девизните депозити се утврдуваат од страна на Народната банка.
Висината на каматните стапки од став 1 од оваа
точка е еднаква на каматните стапки на средствата пласирани во централните банки во евро-зоната, во меѓународните финансиски институции и на приносите на
државни записи на земјите-членки на евро-зоната.
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Аукции на девизни депозити
5. Народната банка спроведува аукции во утврдените термини на одржување.
6. Аукциите на девизни депозити се спроведуваат
со примена на тендер со износи.
7. Народната банка, преку Електронскиот систем на
Народната банка за пазарни операции (во понатамошниот текст: Електронскиот систем), доставува проспект
до сите банки во кој се наведени условите за учество на
аукцијата.
8. Во проспектот се наведуваат:
- датумот на одржувањето на аукцијата;
- времето на одржувањето и времето на приемот на
понуди за учество на аукцијата;
- типот на тендерот за спроведување на аукцијата;
- ознаката на аукцијата во следниот формат:
DDYYYY/NNN-DDD, при што:
- кратенката DD означува дека станува збор за девизни депозити;
- со YYYY се означува годината кога девизните депозити се пласирани;
- NNN претставува реден број на аукцијата којашто
се одржува во тековната година и
- во DDD се наведува бројот на деновите на достасување на девизните депозити.
- датумот на уплата на девизните депозити;
- датумот на достасување на девизните депозити;
- износот на девизни депозити во евра којшто Народната банка го нуди на аукцијата;
- рокот на достасување на девизните депозити;
- индикативната каматна стапка;
- сметката на Народната банка за уплата на девизните депозити и
- минималниот износ за учество на аукцијата и износот на заокружувањето.
Народната банка може да го наведе во проспектот и
максималниот износ за учество на аукцијата.
9. Банките ги доставуваат понудите за учество на
аукцијата преку Електронскиот систем, со користење
на сопственото корисничко име и лозинка. Во времето
за прием на понудите, Народната банка нема увид во
податоците коишто банките ги наведуваат во понудите.
Народната банка е должна да обезбеди тајност на
условите понудени од банките.
10. Доставените понуди се неотповикливи по истекот на утврдениот термин за прием на понуди, при што
понудите коишто не ги исполнуваат условите предвидени во оваа одлука не се прифаќаат.
11. Во случај кога Народната банка нуди ограничен
износ на девизни депозити, а вкупната побарувачка ја
надминува понудата, понудите се распределуваат сразмерно на аукцираниот износ (принцип за сразмерна
распределба).
Доколку при сразмерната распределба, како резултат на математичко заокружување на распределените
износи, се јави потреба од зголемување на реализираниот износ, Народната банка има право да го зголеми
реализираниот износ во однос на понудениот.
12. Народната банка, по електронски пат, ги известува банките за резултатите од аукцијата, во кои е содржана и дефинитивната каматна стапка на девизните
депозити.

4 април 2011

Секоја банка има пристап до сопствените резултати
од аукцијата и до вкупните резултати од секоја поединечна аукција, преку Електронскиот систем.
13. Банките се должни да извршат уплата на пласираните девизни депозити на сметка на Народната банка
на датумот на уплата утврден во проспектот.
14. На денот на достасувањето, Народната банка
врши исплата на износот на пласираните девизни депозити и каматата.
Каматата се пресметува со примена на следнава
формула:

K=

D*k *d
36000

каде што:
K - камата на девизниот депозит
D - износ на девизниот депозит
k - каматна стапка
d - календарски број на денови
15. Процесот на аукција на девизни депозити може
да биде прекинат поради:
- прекин на електричното напојување;
- нефункционирање на комуникациската опрема и
серверите;
- дејство на виша сила (vis major).
При настанување на кој било од наведените ризици,
аукцијата на девизни депозити се поништува. Народната банка дополнително ги известува банките за датумот
и времето на одржување на следната аукција на девизни депозити.
Во случај на технички проблеми при користење на
Електронскиот систем, Народната банка ги известува
банките за проспектот и резултатите од аукцијата преку телефон, телефакс или друг начин на известување.
Банките ги доставуваат понудите за учество на аукцијата преку телефакс или друг начин на писмено известување.
Користење на девизниот депозит
16. Банката може да побара предвремено повлекување на девизниот депозит, делумно или во целост.
Износот којшто Народната банка го исплаќа врз основа на повлекување на девизниот депозит се пресметува со примена на следнава формула:

k *d
D1 = D * 36000
k * d1
1+ 1
36000
1+

каде што:
D1 - износ на средствата што се исплаќа
D - износ на користениот девизен депозит
k - каматна стапка на девизниот депозит
k1 - ЕУРИБОР за преостанатиот период до достасувањето на девизниот депозит
d - календарски број на денови од денот на уплатата
до денот на достасувањето на девизниот депозит
d1 - календарски број на денови од денот на повлекувањето до денот на достасувањето на девизниот депозит.
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Казнени одредби
17. Доколку банката не уплати соодветен износ на
девизни депозити согласно со резултатите од аукцијата, Народната банка ќе пресмета надомест за неуплатените средства по каматната стапка еднаква на ЕУРИБОР за соодветниот рок на достасување.
Банката е должна да го плати надоместот од став 1
од оваа точка, првиот работен ден од денот на настанувањето на обврската.
Народната банка го задржува правото да преземе и
други мерки.
Завршни одредби
18. Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за девизен депозит кај Народната банка на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 163/2008).
19. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-9/2011
31 март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

1118.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на
Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА НА
ДЕНАРСКАТА ГОТОВИНА НА БАНКИТЕ
1. Со оваа Одлука се укинува Одлуката за доставување на податоци за состојбата на денарската готовина
на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.128/06).
2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-10/2011
Гувернер и претседавач
31 март 2011 година на Советот на Народната банка на
Скопје
Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________
1119.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на
Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа Одлука се укинува Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
96/2009 и 13/2010).

Бр. 42 - Стр. 67

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-11/2011
31 март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

1120.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со
член 19 став 1 точка 1 од Законот за Народната банка
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната
банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ, ТРГУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА
БЛАГАЈНИЧКИТЕ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Општи одредби
1. Со оваа одлука Народната банка на Република
Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) ги утврдува условите и начинот за издавање, тргување и исплата на благајничките записи во денари (во
понатамошниот текст: благајнички записи).
2. Издавањето благајнички записи опфаќа првична
продажба на благајнички записи од страна на Народната банка и нивно регистрирање.
3. Благајничките записи се продаваат на аукции кои
ги спроведува Народната банка.
Право на учество на аукциите имаат сите банки и
филијали на странски банки (во понатамошниот текст:
банки).
4. Благајничките записи се регистрираат како електронски записи во депозитарот на благајнички записи
на Народната банка (во понатамошниот текст: депозитар).
5. Благајничките записи се продаваат по дисконтиран износ, а се регистрираат по номинален износ.
6. Со издадените благајнички записи може да се тргува на секундарниот пазар помеѓу банки.
Тргувањето со благајничките записи на секундарниот пазар се врши заклучно со работниот ден кој му
претходи на денот на достасувањето на благајничките
записи.
Гувернерот донесува Упатство за порамнување на
трансакции со издадени благајнички записи.
7. На денот на достасувањето на благајничките записи, Народната банка врши исплата на номиналниот
износ на благајничките записи.
Аукции на благајнички записи
8. Гувернерот на Народната банка, во согласност со
целите и насоките на монетарната политика, а во зависност од тековните движења на финансиските пазари, го
утврдува типот на тендер за спроведување аукција на
благајнички записи: тендер со износи или тендер со каматни стапки.
9. При спроведување тендер со износи, каматната
стапка на аукцијата е утврдена од страна на Народната
банка, а банките аукцираат само со износи.
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Народната банка може да го ограничи износот на
аукцијата или да утврди неограничен износ на благајнички записи.
10. При спроведување тендер со каматни стапки,
Народната банка го објавува износот за аукцирање, а
банките аукцираат со износи и со цени (каматни стапки). Средствата се алоцираат по цените (каматните
стапки) од понудите на банките (американски тип на
аукција).
Народната банка има право да утврди минимална
цена (максимална каматна стапка).
I. Редовни аукции
11. Народната банка спроведува редовни аукции
согласно со утврдените термини на одржување.
а) Објавување Проспект за аукција
12. Народната банка, преку Електронскиот систем
на Народната банка за пазарни операции (во понатамошниот текст: Електронскиот систем), доставува проспект до сите банки, во кој се наведени условите за учество на аукцијата.
13. Во Проспектот се наведуваат:
- датумот на одржувањето на аукцијата;
- времето на одржувањето и времето на приемот на
понуди за учество на аукцијата;
- типот на тендерот за спроведување на аукцијата;
- ознаката на аукцијата во следниот формат:
ЦБYYYY/NNN-DDD, при што:
- ЦБ означува дека станува збор за записи на централната банка;
- YYYY означува година кога записите се издадени;
- NNN е реден број на аукцијата и
- DDD означува број на денови на достасување на
благајничките записи.
- датумот на достасување на благајничките записи;
- износот на благајнички записи, кој Народната банка го нуди за продажба на аукцијата;
- цената наведена со точност од четири децимали,
кај тендер со износи или тендер со каматни стапки со
утврдена минимална цена;
- сметката за уплата за благајнички записи и
- минималниот износ на поединечната понуда и износот на заокружувањето.
Народната банка може во Проспектот да ги наведе и:
- максималниот износ на поединечната понуда, изразен како процент од понудениот износ на аукцијата;
-минималната разлика помеѓу поединечните цени
на понудите на секоја банка.
б) Понуди за аукции
14. Банките учествуваат на аукциите со доставување понуди за купување на благајнички записи.
15. Учесниците ги доставуваат понудите за учество
на аукцијата преку Електронскиот систем, со користење на сопственото корисничко име и лозинка. Во времето за прием на понудите, Народната банка нема увид
во податоците кои учесниците ги наведуваат во понудите.
Народната банка е должна да обезбеди тајност на
условите понудени од учесниците на аукциите.
16. Елементите кои треба да бидат содржани во понудата на секој учесник на аукцијата зависат од типот
на тендерот.
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17. Во случај на тендер со каматни стапки, во понудата се наведува цената (каматна стапка) со точност од
четири децимали и износот со кој учесникот аукцира.
Во овој случај, секој учесник може да достави неколку
понуди за учество на аукцијата, со различни цени (каматни стапки).
Цената на 100 единици номинална вредност на благајничките записи се пресметува по формулата:
C = 100 *

1
KS * D
1+
36000

каде што,
C= цена на 100 единици номинална вредност на
благајничките записи;
KS=годишна каматна стапка (во%);
D= број на денови на достасување.
18. Доколку Народната банка спроведува тендер со
износи, учесниците аукцираат само со износот.
19. Доставените понуди се неотповикливи по истекот на утврдениот термин за прием на понуди.
20. Понудите коишто не ги исполнуваат условите
предвидени во оваа Одлука не се прифаќаат.
в) Принципи на распоредување на понудите и резултати од аукцијата
21. По истекот на времето за прием на понуди, зависно од типот на тендерот, Народната банка ги распоредува понудите според одредени принципи.
Во случај кога Народната банка спроведува тендер
со износи, а вкупната побарувачка ја надминува понудата, понудите се распределуваат сразмерно на аукцираниот износ за купување благајнички записи (принцип на сразмерна распределба). Доколку Народната
банка нуди неограничен износ на благајнички записи,
понудите на банките се прифаќаат во целост.
Во случај кога Народната банка спроведува тендер
со каматни стапки, понудите се распоредуваат според
понудената цена (каматна стапка) почнувајќи од највисоката цена (најниска каматна стапка) - принцип на
приоритет на понудената цена (каматна стапка). Доколку се случи повеќе учесници да понудат иста цена
(каматна стапка), а вкупната побарувачка ја надминува
понудата, понудите се распределуваат сразмерно на
аукцираниот износ за купување на благајнички записи
(принцип на сразмерна распределба).
Понудите се распределуваат согласно со принципот
на сразмерна распределба по формулата:

P = A * (V2 / V1 )
каде што,
P=прифатен дел од понудата на учесникот, чија понудена цена е еднаква на најниската прифатена цена;
A=аукциран износ по најниска прифатена цена на
учесникот;
V1= вкупен аукциран износ од сите понуди по најниска прифатена цена;
V2= вкупен износ кој издавачот ќе го прифати од
сите понуди по најниска прифатена цена.
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Доколку при сразмерната распределба, како резултат на математичко заокружување на распределените
износи, се јави потреба од зголемување на реализираниот износ, Народната банка има право да го зголеми
реализираниот износ во однос на понудениот.
Народната банка го задржува правото да ги одбие
понудите со услови кои отстапуваат од пазарните движења.
22. Резултатите од аукцијата содржат прифатени
и/или неприфатени понуди.
Прифатените понуди се реализираат според понудените услови и во согласност со резултатите од аукцијата.
Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат
без последици.
23. Народната банка по електронски пат ги известува банките дека се објавени резултатите од аукцијата.
Секој учесник има пристап до сопствените резултати од аукцијата, преку Електронскиот систем.
24. Сите банки имаат пристап до вкупните резултати од секоја поединечна аукција, преку Електронскиот
систем.
25. Во случај на тендер со каматни стапки, вкупните резултати од аукцијата содржат податоци за вкупниот реализиран износ, за пондерираната (просечна) цена
(каматна стапка) на аукцијата, како и за минималната и
максималната цена (каматна стапка) од прифатените
понуди.
Пондерираната (просечна) цена се пресметува по
формулата:
n

∑C
Пондерирана цена=

i

* Pi

i =1

n

∑P

i

i =1

каде што,
C=цена на прифатена понуда;
P=износ на прифатена понуда;
n=број на прифатени понуди.
г) Реализирање на прифатените понуди
26. Учесниците на аукцијата се должни, за купените
благајнички записи, да извршат уплата на дисконтираниот износ истиот ден, по завршувањето на аукцијата
на сметка на Народната банка.
Дисконтираниот износ се пресметува по формулата:

DI =

NI * C
100

каде што,
DI - дисконтиран износ;
NI - номинален износ;
C - цена.
27. По извршената уплата на благајничките записи
од страна на банките, Народната банка ги вклучува доделените записи во портфолиото на банките во депозитарот.
28. На барање на банките, Народната банка издава
потврда за сопственоста на благајничките записи.
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II. Вонредни аукции
29. Во случај на непланирани вишоци на ликвидност во банкарскиот систем, Народната банка може да
упати проспект до банките за одржување вонредна аукција.
30. Вонредната аукција ги има истите карактеристики како редовната аукција, со таа разлика што учесниците не се однапред информирани за денот на нејзиното одржување.
Народната банка ги известува учесниците за времето на одржување на вонредната аукција по телефонски
пат.
III. Нарушување на процесот на аукција
31. Прекинување на процесот на аукција на благајнички записи може да настане поради:
- Прекин на електричното напојување;
- Нефункционирање на комуникациската опрема и
серверите;
- Дејство на виша сила (vis major).
При настанување на кој било од наведените ризици,
аукцијата на благајнички записи се поништува. Народната банка дополнително ги известува банките за датумот и времето на одржување на следната аукција на
благајнички записи.
32. Во случај на технички проблеми при користење
на Електронскиот систем, Народната банка ги известува банките за проспектот и резултатите од аукцијата
преку телефон, телефакс или друг начин на известување. Банките ги доставуваат понудите за купување на
благајнички записи до Народната банка преку телефакс
или друг начин на писмено известување.
Казнени одредби
33. Доколку банката не уплати соодветен износ на
средства, врз основа на доделени благајнички записи
на аукција, на сметката за уплата на благајничките записи, Народната банка нема да ги регистрира во депозитарот и ќе пресмета законска казнена камата на износот на неуплатените средства .
Банката е должна да ја плати казнената камата согласно со став 1, првиот работен ден од денот на настанувањето на обврската.
Завршни одредби
34. Со влегување во сила на оваа одлука престанува
да важи Одлуката за издавање, тргување и исплата на
благајничките записи на Народната банка на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2008).
35. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-12 /2011
Гувернер и претседавач
31 март 2011 година
на Советот на Народната банка
Скопје
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
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1121.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), и точка 6 став 3 од Одлуката за издавање, тргување и исплата на благајничките записи на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
42/2011), гувернерот на Народната банка на Република
Македонија, донесе
УПАТСТВО
ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ
СО ИЗДАДЕНИ БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ
1. Порамнувањето на трансакциите со благајнички
записи на секундарен пазар се врши веднаш, но не подоцна од еден работен ден од денот на склучување на
трансакцијата.
На денот на достасување на благајничките записи
не се врши порамнување на трансакции.
2. Порамнувањето на трансакциите со благајнички
записи на секундарен пазар се врши согласно принципот „испорака наспроти плаќање“ кој обезбедува конечен пренос на сопственост на благајнички записи во
депозитарот при истовремен пренос на парични средства во Македонскиот Интербанкарски Платен Систем
(во понатамошниот текст: МИПС).
3. Учесници во порамнувањето на трансакциите со
благајнички записи се банките и Народната банка на
Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) кои доставуваат инструкции за порамнување на дефинитивни трансакции и репо-трансакции
со благајнички записи во улога на банка-купувач, односно банка-продавач.
Кај репо-трансакциите, купувачот од Генералниот
репо договор доставува инструкции за порамнување,
на датумот на купување како купувач на благајнички
записи, а на датумот на реоткуп како продавач на благајнички записи. Продавачот од Генералниот репо договор доставува инструкции за порамнување, на датумот на купување како продавач на благајнички записи,
а на датумот на реоткуп како купувач на благајнички
записи.
4. Инструкциите за порамнување на трансакциите
со благајничките записи банките ги доставуваат до
МИПС и до електронскиот систем на Народната банка
за вкрстување на пораките за пренос на парични средства (поле за ДВП код) и пораките за пренос на сопственост на благајнички записи (во понатамошниот текст:
Систем на вкрстување).
Инструкциите за порамнување на трансакциите со
благајничките записи банките ги доставуваат на денот
на порамнување, од моментот кога МИПС им стои на
располагање на носителите на платниот промет да доставуваат пораки за пренос на средства до моментот
кога МИПС престанува да прима пораки за пренос на
средства од носителите во платниот промет, согласно
терминскиот план на МИПС.
Инструкциите за порамнување на трансакции со
благајнички записи банките ги доставуваат во вид на
стандардни електронски потпишани пораки за пренос
на сопственост, односно за пренос на парични средства, согласно со Стандардот за намена и формат на пораките МТ 199 во Системот на вкрстување и Стандардот за намена и формат на пораките во МИПС.
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При купување на благајнички записи, банката-купувач испраќа порака за пренос на парични средства од
својата редовна сметка на редовната сметка на продавачот во МИПС. Пораката за пренос на парични средства содржи поле за ДВП код во кое се наведуваат инструкции за пренос на сопственост на благајнички записи.
При продавање на благајнички записи, банката-продавач испраќа порака за пренос на сопственост на благајнички записи до Системот на вкрстување.
Банките можат да ги повлечат пораките за пренос
на парични средства и пораките за пренос на сопственост на благајнички записи пред да настане нивно вкрстување и порамнување.
5. Системот на вкрстување врши контрола и споредба на елементите на пораката за пренос на парични
средства (поле за ДВП код) и пораката за пренос на
сопственост на благајнички записи и известува за настанати грешки.
Контролата и споредувањето на елементите на пораката за пренос на парични средства и пораката за
пренос на сопственост на благајнички записи се врши
согласно Стандардот за намена и формат на пораките
МТ 199 во Системот на вкрстување.
6. Доколку не дојде до вкрстување на пораката за
пренос на парични средства и пораката за пренос на
сопственост на благајнички записи до истекот на периодот утврден во став 2 на точка 4 од ова упатство, пораките за пренос на сопственост на благајнички записи
се сметаат за неважечки, а паричните средства се враќаат на банката купувач по автоматизам од страна на
Системот на вкрстување.
Во случај на настанати грешки од став 1 на точка 5
од ова упатство и неважечки пораки од став 1 на оваа
точка, порамнувањето на трансакцијата останува нереализирано и без последици за Народната банка.
7. Доколку дојде до вкрстување на пораката за пренос на парични средства и пораката за пренос на сопственост на благајнички записи, Народната банка ја проверува состојбата на благајнички записи на продавачот
во депозитарот.
Доколку продавачот располага со доволен износ на
благајнички записи, се врши истовремен пренос на парични средства и сопственост на благајнички записи.
Доколку продавачот не располага со доволен износ
на благајнички записи, порамнувањето останува нереализирано и без последици за Народната банка.
8. Преку Системот на вкрстување банката купувач
и банката продавач на благајнички записи се известуваат за исходот од порамнувањето.
9. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Со влегување во сила на ова упатство престануваат
да важат Правилата за порамнување на трансакции со
издадени благајнички записи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005).
У.бр.2655
1 април 2011 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка на
Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.

4 април 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1122.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со
член 19 став 1 точка 2 од Законот за Народната банка
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната
банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИНТРАДНЕВЕН КРЕДИТ
1. Со оваа одлука се регулираат условите и начинот
за одобрување на кредит заради непречено извршување
на платните трансакции на банките (во понатамошниот
текст: интрадневен кредит).
2. Право на интрадневен кредит имаат сите банки и
филијали на странски банки (во понатамошниот текст:
банки).
3. Народната банка на Република Македонија (во
понатамошниот текст: Народната банка) одобрува интрадневен кредит на банка преку склучување на репотрансакција со рок на достасување во текот на истиот
ден.
За одобрениот интрадневен кредит Народната банка не наплаќа камата.
4. Како инструменти за обезбедување на интрадневниот кредит се користат хартиите од вредност наведени во Листата на хартии од вредност за спроведување
на монетарни операции.
5. Интрадневен кредит се одобрува на барање на
банката.
Народната банка има право да го ограничи одобрувањето или да го одбие барањето за интрадневен кредит.
6. Барањето за склучување на интрадневен кредит
ги содржи следниве елементи:
- паричен износ во денари;
- ознака на хартии од вредност (ИСИН, односно ознака на аукција);
- номинален износ на хартии од вредност;
- сметка во Македонскиот Интербанкарски Платен
Систем (во понатамошниот текст: МИПС);
- сметка на хартии од вредност во Централен депозитар на хартии од вредност а.д. Скопје, доколку се користат хартии од вредност регистрирани кај оваа институција.
Барањето за интрадневен кредит банката го доставува до Народната банка преку Електронскиот систем на
Народната банка за пазарни операции (во понатамошниот текст: Електронски систем), во текот на секој работен
ден, најдоцна до моментот кога МИПС престанува со
примање на пораки за пренос на средства од носителите
на платниот промет за нивните клиенти, согласно
терминскиот план на МИПС, и е неотповикливо.
7. За одобрениот интрадневен кредит преку Електронскиот систем се изготвува заклучница согласно
Генералниот репо договор.
8. Во случај на технички проблеми при користење на
Електронскиот систем, банката може да го достави барањето до Народната банка преку телефакс или друг начин
на писмено известување. Народната банка ја известува
банката за одобрениот интрадневен кредит преку
телефон, телефакс или друг начин на известување.
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9. Банката е должна да го врати интрадневниот кредит најдоцна до моментот кога МИПС престанува со
примање на пораки за пренос на средства од носителите на платниот промет за нивните клиенти.
Доколку банката не го врати интрадневниот кредит
до утврдениот термин, може да поднесе барање за претворање на интрадневниот кредит во расположлив кредит преку ноќ согласно Одлуката за расположлив кредит преку ноќ.
10. Доколку банката не го врати интрадневниот
кредит и не поднесе барање за претворање на интрадневниот кредит во расположлив кредит преку ноќ, Народната банка го наплаќа интрадневниот кредит и сите
побарувања врз основа на кредитот со целосно зафаќање на инструментите за обезбедување.
11. Порамнувањето на интрадневниот кредит се врши врз основа на наведените елементи во заклучницата, а согласно Правилата за начинот и постапката за тргување и порамнување на трансакции со хартии од
вредност на пазари преку шалтер, Стандардот за намена и формат на пораките МТ 199 во Системот на вкрстување, Стандардот за намена и формат на пораките
во МИПС и Упатството за порамнување на трансакции
со издадени благајнички записи.
12. Со влегување во сила на оваа одлука престанува
да важи Одлуката за интрадневен кредит („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 84/2005).
13. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-13/2011
31 март 2011 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

1123.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со
член 19 став 1 точка 2 од Законот за Народната банка
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната
банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПОЛОЖЛИВ КРЕДИТ ПРЕКУ НОЌ
1. Со оваа одлука се регулираат условите и начинот
за одобрување на расположлив кредит преку ноќ (во
понатамошниот текст: кредит преку ноќ), заради задоволување на краткорочни ликвидносни потреби на банките.
2. Право на кредит преку ноќ имаат сите банки и
филијали на странски банки (во понатамошниот текст:
банки).
3. Народната банка на Република Македонија (во
понатамошниот текст: Народната банка) одобрува кредит преку ноќ на банка преку склучување на репотрансакција со рок на достасување од еден работен ден
(преку ноќ).
4. За одобрениот кредит преку ноќ Народната банка
наплаќа камата по каматна стапка, која се добива со додавање 1,50 процентни поени на каматната стапка на благајничките записи со рок на достасување од 28 дена.
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Во случај на примена на тендер со каматни стапки,
каматната стапка на кредитот преку ноќ се добива со додавање 1,50 процентни поени на просечната пондерирана каматна стапка постигната на последната аукција на
благајнички записи со рок на достасување од 28 дена.
Каматата од став 1 од оваа точка се пресметува со
примена на едноставен каматен метод.
5. Како инструменти за обезбедување на кредитот
преку ноќ се користат хартиите од вредност наведени
во Листата на хартии од вредност за спроведување на
монетарни операции.
6. Кредитот преку ноќ се одобрува на барање на
банката.
Народната банка има право да го ограничи одобрувањето или да го одбие барањето за кредит преку ноќ.
7. Барањето за склучување на кредит преку ноќ, односно барањето за претворање на интрадневен кредит
во кредит преку ноќ ги содржи следниве елементи:
- паричен износ во денари;
- ознака на хартии од вредност (ИСИН, односно ознака на аукција);
- номинален износ на хартии од вредност;
- сметка во Македонскиот Интербанкарски Платен
Систем (во понатамошниот текст: МИПС);
- сметка на хартии од вредност во Централен депозитар на хартии од вредност а.д. Скопје, доколку се користат хартии од вредност регистрирани кај оваа институција.
Барањето за кредит преку ноќ односно барањето за
претворање на интрадневен кредит во кредит преку
ноќ банката го доставува до Народната банка преку
Електронскиот систем на Народната банка за пазарни
операции (во понатамошниот текст: Електронски систем), во текот на секој работен ден, од моментот кога
МИПС престанува со примање на пораки за пренос на
средства од носителите на платниот промет за нивните
клиенти до моментот кога МИПС престанува да прима
пораки за пренос на средства од носителите во платниот промет, согласно терминскиот план на МИПС, и е
неотповикливо.
8. За одобрениот кредит преку ноќ преку Електронскиот систем се изготвува заклучница согласно Генералниот репо договор.
9. Во случај на технички проблеми при користење
на Електронскиот систем, банката може да го достави
барањето до Народната банка преку телефакс или друг
начин на писмено известување. Народната банка ја известува банката за одобрениот кредит преку ноќ преку
телефон, телефакс или друг начин на известување.
10. Банката е должна да го врати кредитот преку
ноќ наредниот работен ден на МИПС, како прва платна
трансакција иницирана од страна на банката.
11. Доколку банката не го врати кредитот преку
ноќ, Народната банка го наплаќа кредитот и сите побарувања врз основа на кредитот со целосно зафаќање на
инструментите за обезбедување.
12. Порамнувањето на кредитот преку ноќ се врши
врз основа на наведените елементи во заклучницата, а
согласно Правилата за начинот и постапката за тргување и порамнување на трансакции со хартии од вредност на пазари преку шалтер, Стандардот за намена и
формат на пораките МТ 199 во Системот на вкрстување, Стандардот за намена и формат на пораките во
МИПС и Упатството за порамнување на трансакции со
издадени благајнички записи.
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13. Со влегување во сила на оваа Одлука престанува да
важи Одлуката за расположлив кредит преку ноќ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005).
14. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/III-14/2011
Гувернер и претседавач
31 март 2011 година
на Советот на Народната банка
Скопје
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________
1124.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6, a согласно со
член 29 став 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА OТКРИВАЊЕ И ПОВЛЕКУВАЊЕ ФАЛСИФИКУВАНИ
ПАРИ
I Општи одредби
1. Со оваа одлука се утврдува постапката за откривање и повлекување фалсификувани пари деноминирани во денари или странска валута, начинот на пријавување во Народната банка на Република Македонија (во
понатамошниот текст: Народната банка), експертизата,
евиденцијата и соработката со институциите во земјата
и странство.
2. Одредени поими во оваа одлука го имаат следново значење:
- фалсификувани пари: фалсификувани книжни и
ковани пари се пари кои не се издадени од овластена
институција, коишто се лажно направени или изменети, а што имаат изглед на вистински книжни и ковани
пари деноминирани во денари или странска валута, со
цел да се направи измама и да се прикажат како оригинални.
- експертиза: изготвување стручно мислење изработено врз основа на стручни методи, знаења и искуства,
со кое се утврдува оригиналноста на сомнителните
книжни и ковани пари деноминирани во денари или
странска валута и нивните поодделни карактеристики.
- донесувачи на сомнителни примероци на пари: се
институции во земјата коишто на посреден или непосреден начин доаѓаат во контакт со готовина - финансиски институции, Министерството за внатрешни работи (МВР), Царинската управа на РМ при Министерството за финансии, Управата за финансиска полиција
при Министерството за финансии.
- организациска единица за експертиза на фалсификати: посебна организациска единица формирана во
рамките на Народната банка, чијашто основна цел е
интегрално концентрирање на активностите за спречување на фалсификувањето и откривање на фалсификатите, спроведување експертиза на книжни и ковани пари деноминирани во денари или странска валута, водење евиденција, како и соработка со релевантни институции во земјата и странство во врска со размена на
информации.
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II. Постапка при откривање фалсификувани пари во
финансиски и други институции
3. Финансиската институција при контакт со готови
пари, покрај утврдувањето на бројната точност на примените пари, е должна да идентификува и постоење на
фалсификувани пари.
4. При прием на готови пари, финансиската институција е должна да ги задржи сомнителните примероци
и на лицето од кое се одземени, да му издаде потврда
со напомена дека постои сомнеж за фалсификат. Во потврдата треба да се наведат личните податоци на лицето од кое се одзема сомнителниот примерок, како и
кратка изјава за потеклото на одземениот сомнителен
примерок.
5. При обработката на готовите пари од страна на
финансиската институција може дополнително да се
утврди постоење на сомнителен примерок на пари.
6. Во финансиската институција сомнителен примерок на пари може да достави физичко или правно лице,
со цел да се утврди нивната автентичност. Во ваков
случај, финансиската институција постапува на начинот утврден во точка 4 од оваа одлука.
7. Во случај финансиската институција да не го
открие сомнителниот примерок на пари при приемот и
обработката на готовите пари, тој може да се утврди
при обработката на готовината доставена од финансиската институција во Народната банка.
8. Во сите случаи на откриени сомнителни книжни
и ковани пари се составува Записник во кој се наведуваат следниве елементи:
- назив на институцијата којашто се сомнева во
автентичноста на книжните или кованите пари;
- датум на откривање на сомнителните книжни и
ковани пари;
- име и презиме на лицата кои ги откриле сомнителните книжни и ковани пари;
- број на парчиња и апоенска структура;
- краток опис на настанот;
- потпис на овластени лица од институцијата.
Откриените сомнителни книжни и ковани пари,
заедно со еден заверен примерок од Записникот, се
испраќаат на стручна експертиза во Народната банка
во организациската единица за експертиза на фалсификати.
9. Министерство за внатрешни работи (МВР), Царинската управа на РМ при Министерство за финансии
и Управата за финансиска полиција при Министерство
за финансии постапуваат со откриените сомнителни
примероци на пари во согласност со нивните пропишани процедури и за нив доставуваат писмено известување, барање до Народната банка за спроведување стручна експертиза.
III. Постапка во Народната банка
10. Врз доставените сомнителни книжни или ковани пари од донесувачите на сомнителните примероци
на пари во Народната банка се врши експертиза.
Експертизата на сомнителните книжни или ковани
пари има за цел:
- да утврди дали во конкретниот случај се работи за
фалсификат;
- да ги утврди поодделните карактеристики на фалсификатот;

Бр. 42 - Стр. 73

- да даде опис на видот и типот на фалсификатот,
номиналната вредност, датата на емисија, серискиот
број, начинот на изработка на фалсификатот, како и заштитните елементи на хартијата на која е изработена
фалсификуваната банкнота, односно елементите на легурата на фалсификуваните ковани пари;
- да состави опис на новиот фалсификат којшто ќе
им се достави на сите финансиски институции, а посебно опис за кој ќе се извести јавноста;
- да ги одреди видот и типот на новиот фалсификат
и неговата потребна ознака и;
- да означи, ако е во прашање веќе познат фалсификат, на кој тип фалсификати му припаѓа односниот
примерок.
11. Доколку се утврди дека прикажаните сомнителни примероци се оригинални, тие се враќаат на донесувачите на сомнителните примероци на пари, заедно со
извештајот од извршената експертиза.
12. Народната банка ги одзема сомнителните книжни или ковани пари коишто се доставени за експертиза,
а за кои ќе се утврди дека се фалсификувани пари.
IV. Водење потребна евиденција во Народната
банка
13. Во Народната банка се води евиденција за фалсификатите на пари којашто се однесува на следново:
- донесувач на сомнителен примерок на пари;
- датум на прием;
- вид на фалсификатот - книжни или ковани пари;
- номинална вредност;
- дата на емисија;
- сериски број;
- вид на хартија на која е изработен фалсификатот;
- тип на фалсификатот- начин на изработка на фалсификатот;
- број на парчиња и апоенска структура;
- датум на известување на донесувачот на сомнителниот примерок на пари и
- датум на известување на МВР.
Фалсификуваните пари се чуваат во Дирекцијата за
трезорско работење при Народната банка 10 (десет) години, а по истекот на рокот се уништуваат со акт којшто го донесува гувернерот или лицето што тој ќе го
овласти.
V. Односи на Народната банка со Министерството
за внатрешни работи
14. Примерок од записникот за примање и утврдување на фалсификати, како и извештајот за извршената
експертиза од Народната банка, освен на донесувачот
на сомнителните примероци на пари, се доставува и до
Министерството за внатрешни работи.
15. Народната банка, по барање на судот, заради
истражување и спроведување судска постапка, ги става
на располагање сите примени фалсификувани примероци од односниот фалсификат за да се приложат кон
предметот. Во исклучителни случаи, заради потребите
на истрагата тие се доставуваат и до МВР.
16. По завршувањето на судската постапка за кривичното дело фалсификување пари, сите приложени
фалсификувани примероци се враќаат во Дирекцијата
за трезорско работење при Народната банка, непосредно од судот или преку МВР.
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VI. Известување за појава на фалсификати
17. Во случај на појава на нов тип фалсификат, Народната банка во договор со МВР решава за тоа дали,
кому и на кој начин се даваат потребните известувања
за појава на таков фалсификат.
18. Врз основа на договорот од став 1 на оваа точка,
Народната банка дава соодветни соопштенија, посебно
за финансиските институции, а посебно за јавноста.
19. Соодветните служби во финансиските институции треба постојано да ги имаат предвид примените
соопштенија од Народната банка за откриените фалсификати, како предупредување во својата работа со парите.
20. Фалсификуваните пари деноминирани во денари или странска валута може да им бидат доставени и
на меѓународни институции, по нивно барање, а во согласност со преземените меѓународни обврски.
21. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О. бр. 02-15/III-17/2011
Гувернер и претседавач
31 март 2011 година
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
Скопје
м-р Петар Гошев, с.р.
__________
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
1125.
Врз основа на член 118 став (5) од Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОФИЦИЈАЛЕН ВЕТЕРИНАР И
ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на официјален ветеринар и инспектор за храна.
Член 2
(1) Образецот на службената легитимација на официјалниот ветеринар и инспекторот за храна е со димензија 6 X 9,5 cантиметри со светло сина боја кој е
пластифициран и е сместен во троделна кожна обвивка
со црна боја со димензија 7 X 31 cантиметри.
(2) Образецот на службената легитимација е сместен во внатрешната горна страна од кожната обвивка.
(3) На предната страна образецот на службената легитимација содржи: натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО“, На истата страна на средниот лев дел, има место
за фотографија со димензии 2,5 X 3 cантиметри, а во
средниот десен дел содржи „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“ и „ОФИЦИЈАЛЕН ВЕТЕРИНАР“ или
„ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНА“, а под неа се впишуваат
податоци за името и презимето на официјалниот ветеринар или инспекторот за храна. Во долниот дел на
златно-жолта подлога со црвена боја е отпечатен серискиот број.
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(4) Задната страна на образецот содржи отпечатен
грб на Република Македонија. Во долниот дел на задната страна на образецот е отпечатен текстот: „Имателот на оваа легитимација е овластен да ги врши сите
дејствија предвидени со Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр.
157/2010). Под текстот се впишуваат податоци за датумот на издавање на службената легитимација и регистерскиот број, под него место за печат а во долниот
десен агол место за потпис на директорт на Агенцијата
за храна и ветеринарство.
(5) На внатрешната долна страна од кожната обвивка се наоѓа метален беџ, во облик на штит кој во горниот дел содржи натпис „ОФИЦИЈАЛЕН ВЕТЕРИНАР“ или „ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНА“. Беџот на средишниот дел содржи натпис “АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА
И ВЕТЕРИНАРСТВО” и „Република Македонија“.
(6) Образецот на легитимацијата на официјалниот
ветеринар и инспекторот за храна е даден во Прилог 1,
кој е составен дел од овој правилник.
Член 3
(1) Службената легитимација се издава за време додека службеното лице согласно Законот за безбедност
на храна има статус на официјален ветеринар и инспектор за храна.
(2) Официјалниот ветеринар и инспектор за храна
на кого ќе му престане звањето официјален ветеринар
и инспектор за храна треба да ја врати службената легитимација на Агенцијата за храна и ветеринарство.
Член 4
(1) Официјалниот ветеринар и инспекторот за храна
кој ќе ја загуби службената легитимација или на друг
начин ќе остане без неа, треба веднаш, а најдоцна во
рок од 24 часа писмено да ја извести Агенцијата за храна и ветеринарство и да поднесе барање за издавање на
нова легитимација со приложување доказ дека изгубената легитимацијата ја огласил за неважечка.
(2) Во случај на губење на легитимацијата, официјалниот ветеринар и инспекторот за храна ја огласува
за неважечка на сопствен трошок.
Член 5
Службената легитимација се заменува со нова, во
случај на дотраеност или оштетување, односно промена на личните податоци.
Член 6
Службената легитимација која се враќа или заменува се поништува. За поништувањето на службената легитимација се составува записник кој го потпишува
имателот на легитимацијата и лицето овластено за издавање на службената легитимација.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.11-99/7
30 март 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
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