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                                     Македонија, 
                           Благородна Дулиќ, с.р. 
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кој бара признавање право на азил во Република Маке-
донија, како и правата и должностите на барателите и 
лицата на кои им е признаено право на азил во Репуб-
лика Македонија. 

Со овој закон се уредуваат и условите според кои 
Република Македонија може да даде привремена за-
штита, како и правата и должностите на лицата под 
привремена заштита. 

 
Право на азил 

 
Член 2 

Правото на азил е заштита, што Република Македо-
нија ја дава под услови и постапка предвидени со овој 
закон, на следниве категории лица: 

- признаен бегалец (бегалец по Конвенцијата за ста-
тусот на бегалците од 1951 година и Протоколот за ста-
тусот на бегалците од 1967 година) и 

- лице под супсидијарна заштита. 
 

Барател на право на азил 
 

Член 3 
Барател на право на азил, во смисла на овој закон, е 

странец кој бара заштита од Република Македонија, од 
денот кога тој се обратил на Министерството за вна-
трешни работи до денот на донесување на конечна од-
лука во постапката за признавање право на азил. 

 
Признаен бегалец 

 
Член 4 

Признаен бегалец е странец за кој по испитување на 
неговото барање е утврдено дека ги исполнува услови-
те определени со Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на 
овој закон, односно лице кое поради оправдан страв 
дека ќе биде прогонето заради својата раса, вера, наци-
оналност, припадност на одредена социјална група или 
поради своето политичко уверување, е надвор од држа-
вата чиј државјанин е и не може, или поради таков 
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страв, не сака да биде под заштита на таа држава или 
кое доколку е без државјанство е надвор од државата 
во која имало вообичаено место на престој, не може 
или поради таков страв не сака да се врати во неа. 

 
Лице под супсидијарна заштита 

 
Член 4-а 

Лице под супсидијарна заштита е странец, кој не се 
квалификува како признаен бегалец, а на кој Република 
Mакедoнија ќе признае право на азил и ќе дозволи да 
остане во рамките на нејзината територија, бидејќи 
постојат цврсти причини да се верува, дека доколку се 
врати во државата чиј државјанин е, или доколку е 
лице без државјанство, во својата држава на претходен 
вообичаен престој, ќе се соочи со вистински ризик од 
претрпување на сериозни повреди. 

Сериозни повреди, во смисла на ставот 1 од овој 
член, се: 

- смртна казна или егзекуција; 
- тортура или нечовечно или деградирачко однесу-

вање или казнување  или 
- сериозни и индивидуални закани по животот или 

личноста на цивилно лице, по пат на недискримини-
рачко насилство, во ситуација на меѓународен или вна-
трешен вооружен конфликт. 

 
Членот 5 се брише. 

 
Причини за исклучување 

 
Член 6 

Странец не може да ужива право на азил во Репуб-
лика Македонија доколку постои основано сомневање 
дека тој: 

- извршил кривично дело против мирот,човечноста 
или воено злосторство, согласно со меѓународните 
акти со кои се предвидени овие кривични дела; 

- извршил тешко кривично дело (неполитичко) над-
вор од територијата  на Република Македонија пред да 
биде прифатен во неа како бегалец и 

- е виновен за дејствија спротивни со целите и 
принципите на Организацијата на Обединетите нации. 

Покрај причините утврдени во ставот 1 на овој член 
лицето под супсидијарна заштита не може да ужива 
право на азил на Република Македонија и доколку: 

- претставува опасност по безбедноста на Републи-
ка Македонија и 

- пред неговото доаѓање во Република Македонија 
извршило едно или повеќе кривични дела кои не се 
утврдени во ставот 1 на овој член, а за кои е предвиде-
на казна затвор во случај да биле извршени во Репуб-
лика Македонија и доколку ја напуштило својата земја 
на потекло со цел да ги избегне санкциите за изврше-
ните кривични дела. 

 
Принцип на невраќање 

 
Член 7 

Барател на право на азил, признаен бегалец или ли-
це под супсидијарна заштита не може да се протера 
или на било каков начин со сила да се врати на грани-
ците на државата: 

- во која неговиот живот или слобода би биле во 
опасност поради неговата раса, вера,националност, 
припадност на одредена социјална група или политич-
ко уверување и 

- каде би бил подложен на мачење, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување. 

Забраната од став 1 алинеја 1 на овој член не се од-
несува на странец кој претставува опасност по безбед-
носта на Република Македонија или кој, откако против 
него е донесена правосилна одлука за злосторство или 
посебно поради тешко кривично дело, претставува 
опасност за граѓаните на Република Македонија. 

На странецот од став 1 алинеја 2 на овој член, кој 
поради причините од член 6 на овој закон не може да 
ужива право на азил во Република Македонија, ќе му 
се дозволи да остане на територијата на Република Ма-
кедонија се додека во државата чиј државјанин е или 
доколку е без државјанство во која имал вообичаено 
место на престој би бил подложен на мачење, нечовеч-
но или понижувачко постапување или казнување. 

Странецот од став 3 на овој член за време на пре-
стојот во Република Македонија има исти права и 
должности како и лицата под привремена заштита во 
Република Македонија. 

 
Сeмeјно обединување 

 
Член 8 

На членовите на потесното семејство на признаен 
бегалец и лице под супсидијарна заштита, на нивно ба-
рање, ќе им се признае право на азил. 

За членови на потесното семејство, во смисла на 
став 1 од овој член, се сметаат брачниот другар, докол-
ку бракот бил склучен пред доаѓањето во Република 
Македонија и малолетните деца кои не се во брак, како 
и родителите на малолетните деца доколку малолетни-
те деца се стекнале со право на азил. 

Принципот на семејно обединување од став 1 на 
овој член нема да се применува ако: 

- постојат причините за исклучување од член 6 на 
овој закон и 

- лицата од став 2 на овој член се државјани на дру-
га држава која може да им даде заштита. 

 
Безбедна земја на потекло 

 
Член 9 

Безбедна земја на потекло е држава во која нејзини-
те државјани или лица без државјанство кои таму има-
ат последно вообичаено место на престој се безбедни 
од прогон поради причините од член 4 на овој закон 
или од претрпување на сериозни повреди утврдени во 
членот 4-а на овој закон или од мачење, нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување, што се утвр-
дува особено врз основа на почитувањето на човекови-
те права утврдени со меѓународните акти постоење на 
демократски институции (демократски процеси, избо-
ри, политички плурализам, слобода на мислата и јавно-
то изразување на мислата, достапноста и ефикасноста 
на правната заштита) и стабилноста на земјата. 

Барателот на право на азил во текот на постапката 
за признавање право на азил може да докаже дека зем-
јата на потекло не е безбедна за него. 

Владата на Република Македонија ја утврдува лис-
тата на безбедна земја на потекло. 

 
Безбедна трета земја (Прва земја на азил) 

 
Член 10 

Безбедна трета земја е држава во која барателот на 
право на азил се задржал, пред доаѓањето во Република 
Македонија и во која може да се претпостави дека тој 
може да се врати безбеден од прогон, во смисла на 
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член 4 од овој закон, или од претрпување на сериозни 
повреди утврдени во членот 4-а на овој закон, или од 
мачење, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување. 

За безбедна трета земја, ќе се смета државата: 
- во која не постои сериозен ризик од прогон, во 

смисла на член 9 став 1 од овој закон; 
- која го почитува и применува принципот на невра-

ќање и 
- која ќе го прими барателот на право на азил, ќе му 

обезбеди пристап до постапка за признавање право на 
азил, која ги нуди основните процедурални гаранции и 
суштински ќе го испита барањето за признавање право 
на азил. 

Барателот на право на азил во текот на постапката 
за признавање право на азил може да докаже дека тре-
тата земја не е безбедна за него. 

Принципот на безбедна трета земја од став 1 на овој 
член нема да се применува ако брачниот другар на ба-
рателот на право на азил, децата или родителите закон-
ски престојуваат во Република Македонија. 

 
Принцип на локално учество 

 
Член 11 

Принципот на локално учество значи обврска на 
единиците на локалната самоуправа да ја прифатат од-
говорноста за сместување на признаените бегалци и 
лица под супсидијарна заштита во зависност на еко-
номската развиеност и бројот на жителите на единици-
те на локалната самоуправа, за што одлучува Владата 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Вла-
дата). 

 
Органи за признавање право 

на азил 
 

Член 12 
Постапката за признавање право на азил во прв сте-

пен ја спроведува и донесува одлука Министерството 
за внатрешни работи преку организациона единица 
надлежна за азил (во натамошниот текст: Одделението 
за азил). 

Против одлуката од ставот 1 на овој член може да 
се поведе управен спор пред надлежниот суд. 

 
Улогата на Високиот комесаријат за бегалци при 

Обединетите нации во постапката за азил 
 

Член 13 
Органите од член 12 на овој закон ќе соработуваат 

со Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите 
нации (во натамошниот текст: Високиот комесаријат за 
бегалци) во сите фази на постапката за признавање 
право на азил. 

Министерството за внатрешни работи изготвува и 
доставува до Високиот комесаријат за бегалци известу-
вања и статистички податоци кои се однесуваат на по-
ложбата на барателите на право на азил и лицата на 
кои им е признаено право на азил во Република Маке-
донија и за спроведувањето на Конвенцијата од член 2 
алинеја 1 на овој закон, овој закон и други прописи од 
областа на азилот. 

Правна помош 
 

Член 14 
Барателите на право на азил имаат право на правна 

помош и објаснување во врска со условите и постапка-
та за признавање на правото на азил. 

Барателите на право на азил, во сите фази на по-
стапката можат да контактираат со лица кои даваат 
правна помош, претставниците на Високиот комесари-
јат за бегалци, како и невладини хуманитарни органи-
зации. 

Претставниците на Високиот комесаријат за бегал-
ци имаат право на пристап и контактирање со барате-
лите на право на азил, во сите фази на постапката каде 
и да се наоѓаат тие. 

 
ГЛАВА II 

 
ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА АЗИЛ 

 
1. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

 
Примена на Законот за општата управна постапка 

 
Член 15 

Во постапката за признавање право на азил соод-
ветно се применуваат одредбите на Законот за општата 
управна постапка, ако со овој закон поинаку не е опре-
делено. 

 
Поднесување на барање за  признавање право 

 на азил 
 

Член 16 
Барател на право на азил мора да побара признава-

ње право на азил кога влегува во Република Македони-
ја. Барањето се искажува на полицијата на граничниот 
премин или во најблиската полициска станица, која е 
должна да го спроведе барателот на право на азил до 
Одделението за азил. 

Барател на право на азил, кој престојува на терито-
ријата на Република Македонија, поднесува барање за 
признавање право на азил до Одделението за азил. 

Во случаите од член 8 на овој закон, барање за се-
мејно обединување може да се поднесе до дипломат-
ско-конзуларно претставништво на Република Македо-
нија во странство. 

 
Бесправно влегување и престој во Република 

Македонија 
 

Член 17 
Барател на право на азил кој бесправно влегол или 

бесправно престојува на територијата на Република 
Македонија, а директно доаѓа од држава во која него-
виот живот или слобода биле во опасност, во смисла на 
членовите 4 и 4-a од овој закон, нема да се казни, ако 
веднаш побара признавање право на азил во Одделени-
ето за азил или се пријави во најблиската полициска 
станица и го изложи барањето за признавање право на 
азил, како и оправданите причини за своето бесправно 
влегување или престој. 

Во случајот од став 1 на овој член полицијата вед-
наш го спроведува лицето до Одделението за азил. 
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Начин на поднесување барање за признавање право 
на азил 

 
Член18 

Барањето за признавање право на азил се поднесува 
писмено или усно на записник, на македонски јазик, 
или ако тоа не е можно, на јазикот на земјата на потек-
ло или на некој од пошироко прифатените странски ја-
зици. 

При поднесување на барањето за признавање право 
на азил, барателот на азил се фотографира и му се зе-
маат отпечатоци од прсти. 

При поднесување на барање за азил, Одделението 
за азил ќе му издаде потврда на барателот на право на 
азил, со печат, број и датум на поднесувањето. 

 
Однос со постапката за дозволување на престој од 

Законот за странците 
 

Член 19 
Од денот на поднесувањето на барање за признава-

ње право на азил до денот на донесување на конечна 
одлука нема да се применува Законот за странците. 

Поднесеното барање за признавање право на азил 
ќе се смета како повлекување на барањето за издавање 
на дозвола за престој на странец во смисла на одредби-
те на Законот за  странците. 

 
Обврска за поднесување на исправи 

 
Член 20 

Доколку барателот на право на азил поседува ис-
прави, потребно е истите да ги приложи кон барањето 
за признавање право на азил кога тие се неопходни за 
постапката за признавање право на азил, а особено: 

- патна исправа; 
- визи, дозволи за престој или други слични исправи; 
- лична карта или друг идентификационен доку-

мент; 
- сертификат за раѓање и склучување на брак (каде 

што е можно); 
- патни билети и слично, како и 
- други документи или исправи кои можат да бидат 

од значење во постапката на признавање право на азил. 
Исправите од став 1 на овој член се чуваат во Одде-

лението за азил во текот на постапката за признавање 
право на азил, а на барателот на право на азил ќе му се 
обезбеди фотокопја од поднесените исправи и му се да-
ва потврда дека оригиналните исправи му се во Одде-
лението за азил. 

 
Право на толкувач 

 
Член 21 

Кога барателот на право на азил не го разбира јази-
кот во постапката, Одделението за азил на тоа лице ќе 
му обезбеди толкувач на јазикот на земјата на потекло 
или на јазик што тој го разбира. 

Трошоците за толкувач ги обезбедува Министерс-
твото за внатрешни работи. 

Толкувачот е должен да ги чува како тајна подато-
ците што ги дознал во текот на постапката. 

Барателите на право на азил имаат право на толку-
вач од ист пол, во рамките на можностите. 

Јавност во постапката 
 

Член 22 
При сослушувањето на барателот на право на азил, 

јавноста е исклучена. 
Под јавност, во смисла на став 1 на овој член, не се 

смета лицето кое дава правна помош овластено од ба-
рателот на право на азил, толкувачот и претставникот 
на Високиот комесаријат за бегалци. 

Лицата од став 2 на овој член писмено ќе се изве-
стат за датумот, времето и местото на сослушувањето. 

Лицата кои присуствуваат на сослушувањето се 
должни како тајна да ги чуваат податоците за кои доз-
нале во текот на постапката, освен ако барателот на 
право на азил изречно им дозволи комуникација со јав-
носта, а според мислењето на овластеното службено 
лице на Одделението за азил тоа нема да штети на те-
кот на постапката. 

Одделението за азил може да дава податоци во вр-
ска со политиката и праксата во областа на азилот кои 
се од значење за одредени научни истражувања. 

 
Малолетни лица без придружба и лица со пречки во 

психичкиот развој 
 

Член 23 
На малолетни лица без придружба и лица со пречки 

во психичкиот развој, кои бараат признавање право на 
азил согласно со член 2 на овој закон, ќе им се опреде-
ли старател согласно со Законот за семејството. 

 
Повлекување на барањето за признавање право 

на азил 
 

Член 24 
Барањето за признавање право на азил се смета за 

повлечено и постапката се запира со заклучок доколку 
барателот на право на азил без оправдана причина не 
се јави на покана на Одделението за азил. 

Против заклучокот од ставот 1 на овој член барате-
лот на право на азил може да поднесе тужба за поведу-
вање на управен спор до надлежниот суд, во рок од 30 
дена од денот на доставувањето на заклучокот. 

Тужбата го одлага извршувањето на заклучокот. 
 

Примена на одредби за протерување од  
Законот за странците 

 
Член 25 

Во случај кога одбиеното лице, барател на право на 
азил, не ја напушти територијата на Република Маке-
донија, во времето предвидено во одлуката на Одделе-
нието за азил, неговото протерување од Република Ма-
кедонија, ќе биде спроведено во согласност со овој за-
кон и со одредбите на Законот за странците. 

 
Доставување 

 
Член 26 

Писмената во постапката за признавање право на 
азил ќе биде лично доставена на барателот на право на 
азил или на неговиот законски застапник или полно-
мошник. 
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2. РЕДОВНА ПОСТАПКА 
 

Спроведување на редовна постапка 
 

Член 27 
Редовната постапка за признавање право на азил во 

прв степен се спроведува од страна на Одделението за 
азил, кое е должно одлуката да ја донесе во рок од два 
месеца од денот на поднесувањето на барањето. 

 
Сослушување на барателот на право на азил 

 
Член 28 

Барателот на право на азил лично ќе се сослуша, а 
сослушувањето може да биде и аудио снимено. 

Барателите на право на азил, на нивно барање, има-
ат право да бидат сослушани од овластено службено 
лице на Одделението за азил од ист пол. 

За време на сослушувањето, лицето од став 1 на 
овој член ги изнесува сите факти и докази што се од 
значење за утврдување на постоење основан страв од 
прогон, во смисла на член 4 од овој закон. 

За време на сослушувањето се води записник. За-
писникот го потпишуваат лицата кои учествувале во 
сослушувањето. 

 
Причини за одбивање 

 
Член 29 

Барањето за признавање право на азил ќе се одбие 
во редовната постапка кога ќе се утврди дека: 

- не постои оправдан страв од прогон во смисла на 
член 4 од овој закон; 

- постојат причини за исклучување од член 6 на 
овој закон и 

- прогонот поради причините од член 4 на овој за-
кон е ограничен само на одредена географска област на 
државата чиј државјанин е, или доколку е без држав-
јанство во која имало вообичаено место на престој, а 
постои можност за ефикасна заштита во друг дел на 
државата, освен ако со оглед на сите околности не мо-
же да се очекува лицето таму да побара заштита. 

 
Испитување врз основа за признавање право на 

азил заради супсидијарна заштита 
 

Член 30 
Во случај кога ќе се утврди дека барателот на право 

на азил не ги исполнува условите за признавање право 
на азил согласно со член 2 алинеја 1 на овој закон, Од-
делението за азил по службена должност ќе го испита 
постоењето на причините и условите за признавање 
право на азил заради супсидијарна заштита, согласно 
со членот 2 алинеја 2 на овој закон. 

 
Донесување и видови на решенија 

 
Член 31 

Врз основа на фактите и доказите утврдени во по-
стапката, Одделението за азил ќе донесе решение за 
признавање статус на признаен бегалец, решение за 
признавање на статус на лице под супсидијарна зашти-
та или решение со кое се одбива барањето за признава-
ње право на азил. 

Решението со кое барањето за признавање право на 
азил се одбива ги содржи причините поради кои не е 
уважено барањето, упатство за правно средство и ро-

кот во кој лицето е должно да ја напушти територијата 
на Република Македонија, кој не може да биде покра-
ток од 15 дена од денот кога решението ќе стане из-
вршно. 

 
Право на тужба и донесување на одлука 

 
Член 32 

Барателот на право на азил може да поведе управен 
спор против решението на Одделението за азил до над-
лежниот суд во рок од 30 дена од денот на доставува-
њето на решението.  

Тужбата го одлага извршувањето на решението. 
Надлежниот суд Одлуката ќе ја донесе во рок од 

два месеца од денот на поднесувањето на тужбата. 
По барање на тужителот Одделението за азил ќе го 

одложи извршувањето на решението до конечната суд-
ска одлука, во случаи и на начин утврден со Законот за 
управните спорови. 

 
Ново барање за признавање право на азил 

 
Член 33 

Во случај кога барателот на право на азил ќе подне-
се ново барање за признавање право на азил, тој мора 
да обезбеди докази дека неговите околности битно се 
измениле од моментот на донесување на претходното 
решение со кое е одбиено неговото барање. Доколку 
тоа не го стори, Одделението за азил ќе го одбие бара-
њето. 

 
З. ИТНА ПОСТАПКА 

 
Цел на постапката 

 
Член 34 

Итната постапка се спроведува кога барањето за 
признавање право на азил е очигледно неосновано, 
освен ако барањето е поднесено од малолетно лице без 
придружба или лице со пречки во психичкиот развој. 

 
Очигледно неосновани барања 

 
Член 35 

Барањето за признавање право на азил се смета де-
ка е очигледно неосновано ако: 

- нема основа во тврдењето за страв од прогон, би-
дејќи барањето не е поднесено поради причините утвр-
дени со овој закон, туку поради можност за вработува-
ње и подобри услови за живот или кога барателот не 
дава никакви податоци дека би бил изложен на прогон 
или кога неговите тврдења се невозможни или против-
речни; 

- барањето се заснова на смислена измама или злоу-
потреба на постапката за признавање право на азил; 

- лицето пристигнало од безбедна земја на потекло, 
освен ако докаже дека земјата на потекло не е безбедна 
за него и 

- лицето пристигнало од трета безбедна земја, каде  
што можело да бара признавање право на азил, освен 
ако докаже дека третата земја не е безбедна за него. 

Барателот на право на азил извршува смислено де-
ло на измама и злоупотреба на постапката за признава-
ње право на азил согласно со став 1 алинеја 2 на овој 
член, во случај ако: 
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- без разумно објаснување, смислено дава невисти-
нити изјави во неговото барање за признавање право на 
азил, усно или во писмена форма, а тие изјави се од 
суштествена природа и значење за определување на не-
говиот статус на признаен бегалец; 

- без разумно објаснување, го засновал своето бара-
ње врз лажен идентитет или врз фалсификувани испра-
ви, за кои тврди дека се автентични; 

- намерно уништува, оштетува или крие патна ис-
права, друг документ или доказ од значење за постап-
ката, со цел да го попречи текот на постапката и да ги 
доведе во заблуда органите за признавање право на 
азил во врска со неговиот идентитет; 

- барањето за признавање право на азил е поднесе-
но со цел да се спречи извршувањето на oдлуката за 
протерување од територијата на Република Македони-
ја, а барателот имал доволно можност претходно да ба-
ра признавање право на азил; 

- барањето за признавање право на азил на лицето 
му било одбиено во друга земја, по испитување на су-
штината на барањето, во постапка што содржела соод-
ветни процедурални гаранции, во согласност со Кон-
венцијата од член 2 алинеја 1 на овој закон и 

- има добиено право на азил во друга земја и про-
должува да ја ужива заштитата на таа земја. 

 
Донесување на решение 

 
Член 36 

Во случаите кога барањето за признавање право на 
азил е одбиено како очигледно неосновано, Одделение-
то за азил донесува решение со кое се одбива барањето 
за признавање право на азил и се определува рокот во 
кој лицето е должно да ја напушти територијата на Ре-
публика Македонија, кој не може да биде пократок од 
три дена од денот кога решението ќе стане извршно. 

Во образложението на решението од став 1 на овој 
член се наведуваат причините за одбивање на барањето 
за азил, како и дека при одлучување по барањето за 
признавање право на азил не биле земени предвид при-
чините од член 4 на овој закон. 

Решението од став 1 на овој член се донесува во 
рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето 
за признавање право на азил. 

 
Тужба против решението со кое се одбива барањето 

 
Член 37 

Против решението со кое се одбива барањето за 
признавање право на азил во итната постапка барате-
лот на право на азил има право на тужба во рок од три 
дена од денот на доставувањето на решението. 

Тужбата од став 1 на овој член го одлага извршува-
њето на решението. 

По тужбата од ставот 1 на овој член одлучува над-
лежниот суд во рок од 15 дена од денот на поднесува-
њето на тужбата. 

 
ГЛАВА III 

 
ПРЕСТАНОК НА ПРАВОТО НА АЗИЛ 

 
Престанок на правото на азил 

 
Член 38 

Правото на азил признаено во Република Македо-
нија престанува за лице кое: 

- доброволно повторно ќе се стави под заштита на 
земјата чиј државјанин е; 

- откако го изгубило државјанството на таа земја, 
тоа лице повторно доброволно го стекнало; 

- стекнало ново државјанство и ужива заштита од 
државата на неговото ново државјанство; 

- доброволно повторно се населило во државата 
што ја напуштило или останало надвор од неа поради 
страв од прогон; 

- ќе почине; 
- стекнало државјанство на Република Македонија; 
- добило престој согласно со одредбите од Законот 

за странците; 
- доброволно ќе ја напушти територијата на Репуб-

лика Македонија; 
- не може повеќе да продолжи да одбива да користи 

заштита од земјата чиј државјанин е, бидејќи околно-
стите поради кои на лицето му било признаено право 
на азил престанале да постојат и 

- е без државјанство и може да се врати во државата 
на неговото поранешно вообичаено место    на престој, 
бидејќи околностите поради кои на лицето му било 
признаено право на азил престанале да постојат. 

За престанок на правото на азил поради причините 
од став 1 на овој член, се спроведува постапка, како и 
за признавање право на азил, утврдена со овој закон. 

 
ГЛАВА IV 

 
ИСПРАВИ 

 
Издавање на исправи 

 
Член 39 

За исправи, во смисла на овој закон, се сметаат: 
- идентификациона исправа за барател на право на 

азил; 
- лична карта за признаен бегалец и лице под супси-

дијарна заштита и 
- патна исправа за признаен бегалец, согласно со 

Конвенцијата од член 2 алинеја 1 на овој закон. 
Исправите од став 1 на овој член, согласно со овој 

закон, ги издава Министерството за внатрешни работи. 
Исправата од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член е 

идентификационен документ кој лицето е должно да го 
носи со себе и да го покаже на барање на службеното 
лице кое со закон е овластено да легитимира. 

Забрането е да се даде исправа од став 1 на овој 
член на послуга на друг или лицето да се послужи со 
туѓа исправа како со своја. 

 
Идентификациона исправа за барател на право 

на азил 
 

Член 40 
Идентификационата исправа за барател на право на 

азил е со важност до донесување на конечна одлука во 
постапката за азил, односно до истекот на рокот во кој 
лицето е должно да ја напушти територијата на Репуб-
лика Македонија по правосилноста на одлуката со која 
е одбиено неговото барање. 

 
Лична карта 

 
Член 41 

Признаен бегалец и лице под супсидијарна зашти-
та,кое наполнило 18 години живот е должно да поднесе 
барање за издавање на лична карта. 
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Личната карта за признаен бегалец се издава со рок 
на важење од пет години, а за лице помладо од 27 годи-
ни со рок на важење од три години. 

Личната карта за лице под супсидијарна заштита, се 
издава со рок на важење до една година. 

На признаен бегалец и лице под супсидијарна за-
штита им се определува матичен број за странец. 

 
Патна исправа 

 
Член 42 

На барање на признаен бегалец кој наполнил 18 го-
дини живот, се издава патна исправа со важност од две 
години. Важењето на патната исправа може да се про-
должува. За лице помладо од 18 години живот, барање-
то за издавање на патна исправа го поднесува неговиот 
законски застапник. 

Со издавање на патната исправа од став 1 на овој 
член, признаениот бегалец не се стекнува со право да 
бара заштита од дипломатско-конзуларните претстав-
ништва на Република Македонија во странство. 

 
Одбивање на издавање и одземање  

на патна исправа 
 

Член 43 
Патна исправа нема да се издаде на признаен бега-

лец: 
- против кој се води кривична или прекршочна по-

стапка, на барање од надлежниот суд; 
- на кој му е изречена безусловна казна затвор, до-

дека не ја издржи казната и 
- на барање на надлежен орган, доколку не ги нами-

рил имотно-правните или финансиските обврски кон 
Република Македонија. 

Ако причините од став 1 на овој член постоеле пред 
денот на издавањето на патната исправа, а за нив се 
дознало подоцна или причините настанале по денот на 
издавањето, патната исправа ќе се одземе. 

Во решението со кое се одбива барањето за издава-
ње на патна исправа, односно се одзема патната испра-
ва, се наведуваат причините. 

Против решението од став 3 на овој член може да 
поведе управен спор до надлежниот суд. 

Тужбата против решението за одземање на патната 
исправа не го одлага неговото извршување. 

 
Враќање на патна исправа и лична карта 

 
Член 44 

По правосилноста на одлуката за престанок на пра-
вото на азил, лицето е должно да ја врати издадената 
патна исправа и личната карта на Министерството за 
внатрешни работи. 

 
Преминување на државната граница 

 
Член 45 

На барател на право на азил или лице под супсиди-
јарна заштита може да му се издаде патна исправа, сог-
ласно со одредбите на Законот за странците. 

 
Исчезнување или оштетување на исправа 

 
Член 46 

Лицето на кое му е издадена исправа согласно со 
овој закон, должно е да го пријави нејзиното исчезну-
вање или оштетување на Министерството за внатреш-
ни работи, во рок од два дена од моментот кога тоа го 
забележал. 

На лицето од став 1 на овој член му се издава по-
тврда за пријавувањето на исчезнатата или оштетената 
исправа. 

 
ГЛАВА V 

 
ПРАВНА ПОЛОЖБА 

 
Општи обврски 

 
Член 47 

Секој барател на право на азил или лице на кое му е 
признаено право на азил во Република Македонија, за 
време на престојот во Република Македонија, е должен 
да се придржува кон Уставот на Република Македони-
ја, законите, други прописи и одлуки на државните ор-
гани, како и во согласност со обврските утврдени со 
меѓународни договори, ратификувани во согласност со 
Уставот. 

 
1. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА БАРАТЕЛИ 

НА ПРАВО НА АЗИЛ 
 

Права на барателите на право на азил 
 

Член 48 
Барателите на право на азил до донесување на ко-

нечна одлука во постапката за признавање право на 
азил имаат право на: 

- престој; 
- сместување и згрижување во Прифатен центар 

или друго место за сместување определено од Мини-
стерството за труд и социјална политика; 

- основни здравствени услуги; 
- право на социјална заштита; 
- работа само во рамките на Прифатниот центар 

или друго место за сместување определено од Мини-
стерството за труд и социјална политика и како и право 
на слободен пристап на пазарот на труд за барател на 
право на азил на кој барањето за признавање на право 
на азил не му е решено во период од една година, по 
истекот на периодот од една година и 

- контакти со Високиот комесаријат за бегалци, ка-
ко и невладини хуманитарни организации заради дава-
ње на правна помош во постапката за признавање пра-
во на азил. 

Министерството за труд и социјална политика се 
грижи за обезбедување на средства за издржување и 
здравствена заштита на барателите на право на азил, 
додека се наоѓаат во Прифатниот центар или друго ме-
сто за сместување определено од ова министерство. 

 
Должности на барателите на право на азил 

 
Член 49 

Барателот на право на азил е должен: 
- да престојува во Прифатниот центар или друго 

место за сместување определено од Министерството за 
труд и социјална политика; 

- да соработува со органите за признавање на право 
на азил, особено да дава лични податоци, да ги предаде 
идентификационите и други исправи што тој можеби 
ги поседува, да овозможи негово фотографирање и 
дактилоскопирање, личен претрес и претрес на багажот 
и возилото со кое пристигнал во Република Македони-
ја, како и да дава податоци за својот имот и приходи; 
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- да се подложи на здравствени прегледи, лекување 
и пропуштено вакцинирање по барање на органите 
надлежни за работите од областа на здравството, во 
случај на опасност по здравјето на луѓето и 

- да ги почитува куќните правила на Прифатниот 
центар или друго место за сместување определено од 
Министерството за труд и социјална политика. 

 
2. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРИЗНАЕНИТЕ  

БЕГАЛЦИ 
 

Личен статус и право на престој 
 

Член 50 
Личниот статус на признаениот бегалец се утврдува 

според законите на Република Македонија. 
Признаениот бегалец има право на престој на тери-

торијата на Република Македонија. 
 

Права и должности 
 

Член 51 
Ако со овој или со друг закон поинаку не е опреде-

лено, признаените бегалци имаат исти права и должно-
сти со државјаните на Република Македонија, со след-
ниве исклучоци: 

- немаат избирачко право; 
- не подлежат на воена обврска и 
- не можат да вршат дејност, да засноваат работен 

однос и да основаат здруженија на граѓани или поли-
тички партии во случај кога со закон како услов е пред-
видено лицето да има државјанство на Република Ма-
кедонија. 

Признаените бегалци можат да стекнат право на 
сопственост на движен и недвижен имот, да засноваат 
работен однос или да вршат дејност, под услови утвр-
дени со закон со кој се регулира ова право за странците 
во Република Македонија. 

 
Сместување 

 
Член 52 

На признаениот бегалец му се обезбедува сместува-
ње, согласно со принципот на локално учество, преку 
давање соодветен стан на користење или на парична 
помош потребна за обезбедување простории за сместу-
вање, до обезбедување на средства за својата егзистен-
ција, но најдолго две години од денот на доставување-
то на решението за признавање на статус на признаен 
бегалец. 

Во случај кога признаениот бегалец ќе ги одбие да-
дените простории за сместување во општината, го губи 
правото на сместување и може да се насели во друга 
општина по сопствен избор и трошок. 

 
Парична помош 

 
Член 53 

Признаен бегалец кој нема приход или не може да 
го оствари од својот имот има право на парична помош 
во месечен износ, во вид на основна парична помош на 
носителот на правото и додаток за другите членови на 
семејството кои немаат средства за егзистенција (соу-
живатели на помошта) до обезбедување на средства за 
својата егзистенција, а најдолго две години од денот на 
доставувањето на решението за признавање на статус 
на признаен бегалец. 

Паричната помош од став 1 на овој член се утврду-
ва од просечната месечна нето плата по работник во 
Република Македонија остварена во последните три 
месеци и изнесува за: 

- основна парична помош (признаен бегалец - са-
мец) 18%; 

- признаен бегалец со еден соуживател на правото 
23% и 

- признаен бегалец со двајца и повеќе соуживатели 
на правото 30%. 

По истекот на рокот од став 1 на овој член, призна-
ените бегалци се изедначени со државјаните на Репуб-
лика Македонија, по однос на правото на постојана па-
рична помош и другите права од социјална заштита. 

 
Здравствена заштита 

 
Член 54 

До стекнување својство на осигурено лице, соглас-
но со Законот за здравственото осигурување, признае-
ниот бегалец има право на основни здравствени услу-
ги, како и државјаните на Република Македонија. 

 
Извори на финансирање и надлежен орган што се 

грижи за остварување на правата 
 

Член 55 
Средствата за сместување, паричната помош и 

здравствената заштита од членовите 52,53 и 54 на овој 
закон, се обезбедуваат во Буџетот на Републиката. 

За сместување, доделување на парична помош и 
здравствена заштита на признаените бегалци се грижи 
Министерството за труд и социјална политика. 

 
Права од работен однос и социјално осигурување 

 
Член 56 

Правото на работа признаените бегалци го оствару-
ваат под истите услови кои со соодветни законски про-
писи се предвидени за странците со дозволен постојан 
престој во Република Македонија. 

Во случај на примена на мерки за ограничувања на 
вработување на странци, истите нема да се применува-
ат врз признаените бегалци кои доаѓаат од држава кон 
чии државјани се насочени тие мерки, доколку призна-
ениот бегалец исполнува еден од следниве услови: 

- престојува најмалку три години на територијата 
на Република Македонија; 

- во брак е со државјанин на Република Македонија и 
- има едно или повеќе деца кои се државјани на Ре-

публика Македонија. 
Во поглед на правата од работен однос, здравствена 

заштита, пензиско и инвалидско осигурување, признае-
ните бегалци се изедначени со државјаните на Репуб-
лика Македонија. 

 
Трансфер на имот, вложен капитал и добивка 

 
Член 57 

Во согласност со законските прописи на Република 
Македонија признаениот бегалец има право на транс-
фер на имотот кој е внесен на територијата на Републи-
ка Македонија и слободно изнесување на вложениот 
капитал и добивката во друга држава каде што е при-
мен заради ново населување. 
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3. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЛИЦА ПОД  
СУПСИДИЈАРНА ЗАШТИТА 

 
Право на престој 

 
Член 58 

Со денот на доставувањето на решението за призна-
вање на право на азил заради супсидијарна заштита, ли-
цето под супсидијарна заштита се стекнува со право на 
престој на територијата на Република Македонија во 
траење до една година и истиот се продолжува доколку 
причините од членот 4-а на овој закон се уште постојат. 

 
Сместување 

 
Член 59 

На лицето под супсидијарна заштита му се обезбе-
дува сместување согласно со членот 52 на овој закон, 
но најдолго една година од денот на доставувањето на 
решението за признавање на статус на лице под супси-
дијарна заштита. 

 
Права и должности 

 
Член 60 

Лицето под супсидијарна заштита има право на па-
рична помош под услови и во висина утврдени во член 
53 на овој закон и право на основни здравствени услу-
ги согласно со член 54 на овој закон. 

Ако со овој или со друг закон поинаку не е опреде-
лено, лицата под супсидијарна заштита имаат исти пра-
ва и должности со странците со дозволен привремен 
престој на територијата на Република Македонија. 

 
Доброволна репатријација 

 
Член 61 

По престанок на правото на азил во Република Ма-
кедонија, Министерството за внатрешни работи, во со-
работка со Високиот комесаријат за бегалци, ќе овоз-
можат организирано доброволно враќање на лицата во 
нивната земја на потекло. 

 
ГЛАВА VI 

 
ПРАВО НА ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА 

 
Услови за добивање привремена заштита 

 
Член 62 

Во случај на масовен прилив на лица кои непосред-
но доаѓаат од држава во која нивните животи, безбед-
ност или слобода се загрозени со војна, граѓанска вој-
на, окупација, внатрешен конфликт пропратен со на-
силство или масовно кршење на човековите права, 
Владата може да им даде привремена заштита. 

Владата периодично го преиспитува постоењето на 
околностите од став 1 на овој член и одлучува за про-
должување на привремената заштита. 

Привремената заштита во Република Македонија не 
може да трае подолго од две години. 

 
Примена на одредби на овој закон 

 
Член 63 

Одредбите на членовите 6, 7, 8, 14, 17 и 47 од овој 
закон се однесуваат и на лицата под привремена за-
штита. 

Права на лицата под привремена  
заштита 

 
Член 64 

Лицата под привремена заштита имаат право на: 
- престој и згрижување во Република Македонија за 

време на привремената заштита, во согласност со 
економските можности на Република Македонија; 

- право на работа, здравствена заштита и пензиско и 
инвалидско осигурување под исти услови кои со соод-
ветни прописи се предвидени за странците со дозволен 
привремен престој во Република Македонија; 

- хуманитарна помош и основни здравствени услу-
ги за невработени лица под привремена заштита и 

- основно и средно образование, а во поглед на по-
високите степени на образование, лицата под привре-
мена заштита се изедначени со странците со дозволен 
привремен престој во Република Македонија. 

Престојот од став 1 алинеја 1 на овој член нема да 
се смета за законски престој во смисла на Законот за  
странците и Законот за државјанството на Република 
Македонија. 

За остварување на правата од став 1 на овој член се 
грижи Министерството за труд и социјална политика. 

 
Идентификациона исправа 

 
Член 65 

Министерството за внатрешни работи ќе ги евиден-
тира лицата под привремена заштита и ќе им издаде 
идентификациона исправа. 

Идентификационата исправа од став 1 на овој член 
е со важност до престанокот на привремената заштита 
во Република Македонија. 

Одредбите на член 39 ставови 2, 3 и 4 од овој закон, 
се однесуваат и на идентификационата исправа за лица 
под привремена заштита. 

 
Поднесување на барање за признавање  

право на азил 
 

Член 66 
Лице под привремена заштита има право во секое 

време да поднесе барање за признавање право на азил. 
Лицето под привремена заштита на кое барањето 

за признавање право на азил му е одбиено, ќе ужива 
привремена заштита до истекот на времето за кое таа 
е дадена. 

 
ГЛАВА VII 

 
ОБРАБОТКА И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 

 ПОДАТОЦИ 
 

Централна збирка на податоци 
 

Член 67 
Одделението за азил воспоставува, обработува и ко-

ристи Централна збирка на податоци согласно со Зако-
нот за заштита на лични податоци, која содржи лични 
податоци за баратели на право на азил, признаени бе-
галци и лица под супсидијарна заштита, податоци за 
нивниот престој и права што ги користат во Република 
Македонија. 
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Размена на податоци 
 

Член 68 
Податоците од Централната збирка на податоци не 

можат да се разменуваат со земјата на потекло на лице-
то, на кое тие податоци се однесуваат или со земјата на 
потекло на членовите на неговото семејство. 

Заради извршување на одлуката за протерување од 
територијата на Република Македонија на лице чие ба-
рање за признавање право на азил правосилно е одбие-
но или на кое со правосилна одлука му престанало пра-
вото на азил во Република Македонија, Одделението за 
азил може со надлежните органи на други држави да ги 
разменува следниве податоци: 

- име и презиме, датум и место на раѓање, пол, др-
жавјанство, последно живеалиште и адреса на станот, 
податоци за бројот на членовите на семејството и за 
исправи издадени од земјата на потекло и 

- отпечатоци од прсти и фотографија. 
 

ГЛАВА VIII 
 

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 69 
Глоба во износ од 20 дo 80 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице, кое: 

- исправите од член 39 став 1 на овој закон ги дава 
на послуга, односно се служи со туѓа идентификациона 
исправа како со своја (член 39 став 4); 

- со наполнети 18 години живот не поднесе барање 
за издавање на лична карта (член 41 став 1) и 

- не ја врати издадената патна исправа и лична кар-
та на Министерството за внатрешни работи при преста-
нок на правото на азил (член 44). 

 
Член 70 

Глоба во износ од 300 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, кое: 

- не ги чува како тајна податоците што ги дознало во 
текот на постапката (член 21 став 3 и член 22 став 4); 

- не ја носи со себе идентификационата исправа или 
ќе одбие да ја покаже на барање на службено лице кое 
со закон е овластено да легитимира (член 39 став 3); 

- не пријави исчезнување или оштетување на испра-
вата издадена согласно со овој закон до Министерство-
то за внатрешни работи во рок од два дена од моментот 
кога тоа го забележал (член 46 став 1) и 

- дејствува спротивно на член 49 од овој закон. 
 

Член 70-а 
За прекршоците предвидени со одредбите од члено-

вите 69 и 70 на овој закон, прекршочната постапка ја во-
ди комисија нa Министерството за внатрешни работи.  

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од 
два члена и претседател на комисијата. 

Членовите на комисијата имаат завршено високо 
образование и работно искуство од најмалку четири го-
дини на предметната материја, а претседателот на ко-
мисијата е дипломиран правник со положен правосу-
ден испит и работно искуство од најмалку шест години 
на предметната материја. 

ГЛАВА IX 
 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 71 
(преодна одредба член 71 од Законот објавен во "Служ-

бен весник на Република Македонија" бр.49/2003) 
 
Министерот за внатрешни работи во рок од шест 

месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе донесе подзаконски пропис за образецот на барање 
за признавање право на азил, начинот на земање на 
отпечатоци од прсти и фотографирање на барателите 
на право на азил, образецот и постапката за издавање и 
замена на исправи на баратели на право на азил и лица 
на кои им е признаено право на азил или привремена 
заштита во Република Македонија и за начинот на 
водење на евиденција. 

 
Член 72 

(преодна одредба член 72 од Законот објавен во "Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.49/2003) 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

постапките за признавање на правото на азил и за приз-
навање статус на бегалец што не се довршени според 
Законот за движење и престој на странците ("Службен 
весник на Република Македонија"  број 36/92, 66/92, 
26/93 и 45/2002), ќе се довршат според одредбите на 
овој закон за редовна постапка за признавање право на 
азил. 

 
Член 73 

(преодна одредба член 73 од  Законот објавен во 
"Службен весник на Република Македонија" 

бр.49/2003) 
 
Правото на азил или статусот на бегалец, признаен 

на странец или лице без државјанство врз основа на 
Законот за движење и престој на странците продолжу-
ва доколку лицето престојува на територијата на 
Република Македонија по денот на влегувањето во си-
ла на овој закон. 

 
Член 74 

(преодна одредба член 74 од Законот објавен во "Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.49/2003) 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

лицата од Србија и Црна Гора од Косово со статус на 
привремено хуманитарно згрижени лица во Република 
Македонија, ќе се сметаат за лица под привремена за-
штита, согласно со овој закон. 

 
Член 75 

(преодна одредба член 75 од Законот објавен во "Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.49/2003) 
 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат одредбите од членовите 40 до 55, 
56 став 3, 58 став 1, 59 став 1, 60 став 1 и 61 во делот 
што се однесува на патната исправа за бегалец, член 77 
став 1 алинеа 7 и 8 и член 79 став 1 алинеи 1, 2 и 7 на 
Законот за движење и престој на странците. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
384. 

Врз основа на член 16 став 3, 4 и 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 51/05 и 137/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 2.01.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПРИОРИТЕТНА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Урбанистички планови чија изработка е приоритетна во 2009 се следните: 
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        Бр. 19-6427/1                   Претседател на Владата 
2 јануари 2009 година                 на Република Македонија, 
           Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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385. 
Врз основа на член 64 од Законот за минерални су-

ровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 24/07 и 88/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.01.2009 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФ-
НИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРА-
ЖУВАЊА И КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Во насловот на Тарифникот за утврдување на виси-

ната на надоместоците за издавање на дозволи за врше-
ње детални геолошки истражувања и концесии за експ-
лоатација на минерални суровини („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 72/07), во називот и во 
член 1 по зборот „дозволи“ се додаваат и зборовите: „и 
концесии“. 

 
Член 2 

Во член 2 став 1 по зборот „дозволи“ се додаваат 
зборовите: „и концесии“. 

Во член 2 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Надоместокот од став 1 од овој член се плаќа по 

издавање на дозволата односно пред склучување на до-
говорот за концесија“. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 19-367/1                Претседател на Владата 

30 јануари 2009 година        на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

386. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за детектив-

ската дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 80/99, 66/2007 и 86/2008), министерот за вна-
трешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на лиценцата за вр-

шење на детективска дејност („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 41/2000) во насловот, по збо-
рот „за“ се додаваат зборовите: „образецот на барањето 
за издавање на лиценцата и“. 

 
Член 2 

Членот 1 се менува и гласи: 
„Со овој правилник се пропишуваат образецот на 

барањето за издавање на лиценцата (во натамошниот 
текст: образецот на барањето) и образецот на лиценца-
та за вршење на детективска дејност (во натамошниот 
текст: образецот на лиценцата).“ 

 
Член 3 

По членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи: 
„Образецот на барањето се печати на хартија во бе-

ла боја и има правоаголна форма (Прилог бр.1). 
Образецот на барањето ги содржи следните пода-

тоци: назив „Министерство за внатрешни работи, 
Скопје“; „Барање“; место за податоци за подно-
сителот на барањето, и тоа: име и презиме, датум на 
раѓање, место и адреса на живеење; податоци за до-
казите/прилозите што ги доставува подносителот на 
барањето согласно член 4 став 2 од Законот за де-
тективската дејност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/99, 66/2007 и 86/2008); напомена 
дека прилозите се доставуваат како копија и заверени 
од нотар; датум и место на поднесување на барањето 
и место за потпис на подносителот на барањето.“ 

   
Член 4 

Во членот 2 став 1, по кратенката „цм.“ се додаваат 
зборовите: „(Прилог бр.2)“. 

 
Член 5 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Прилозите број 1 и број 2 се составен дел на овој 

правилник.“ 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
  Бр.14.1-6888/1                    Министер 

4 февруари 2009 година          за внатрешни работи, 
            Скопје                   м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
387. 

О Б Ј А В А 
 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Словачка Република за меѓународен па-

тен превоз на патници и стока, склучена во Братислава на 11 март 2008 година, ратификувана со Закон за ра-
тификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Словачка Република за меѓу-
народен патен превоз на патници и стока („Службен весник на РМ“ бр. 119/08), влегува во сила на 9 февруари 
2009 година. 

Со оваа објава се поништува објавата на бр. 2981 објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 145/08. 
 
  Бр. 82-109/1                                                Министер  

5 февруари 2009 година                        за надворешни работи, 
      Скопје                                      м-р Антонио Милошоски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 
388. 

Врз основа на член 72 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 
70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06,139/06, 160/07 и 159/08), министерот за финан-
сии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА  ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ  

ДАНОК НА ДОХОД 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата, содржината и начинот за пополнување на годишната даночна пријава за 

утврдување на персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/01, 138/06 
и 3/08), образецот „ПДД – ГДП“ се заменува со нов образец „ПДД- ГДП“ кој е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.20-5222/2                                        

февруари 2009 година                                      Министер,  
    Скопје                                      д-р Трајко Славески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
389. 

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за лековите 
и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.106/2007), министерот за здрав-
ство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРО-
СТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА 
ДА  ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ  
ВРШАТ ИЗРАБОТКА НА ГАЛЕНСКИ ЛЕКОВИ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-
лови по однос на просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат изра-
ботка на галенски лекови. 

 
II. Простор 

 
Член 2 

Правните лица кои вршат изработка на галенски ле-
кови треба да имаат галенска лабораторија, која треба 
да ги има најмалку следните простории: 

а) просторија за чување на суровини и амбалажа, со 
одвоен дел за карантин – 20 m2  

б) просторија за припрема на контактна и секундар-
на амбалажа – 10 m2 ; 

в) просторија за изработка на галенски препарати - 
40 m2 ; 

г) просторија за миење на садови и стаклена амба-
лажа – 12 m2 ; 

д) просторија за чување на полупроизводи – 10 m2; 
ѓ) просторија за чување на готови производи со 

простор за издавање и одвоен дел за карантин – 30 m2; 
е) просторија за добивање на прочистена вода - 10 

m2; 
ж) просторија за лесно испарливи и запаливи мате-

рии – 6 m2; 
з) помошни простории; 
ѕ) административни простории; 
и) просторија за одмор; 
ј) просторија за пресоблекување; 
к) санитарна просторија. 
Просториите од став 1 на овој член треба да бидат 

поврзани во функционална целина. 
 

Член 3 
Просториите од член 2 став 1 на овој правилник 

треба да бидат сместени во градежно- технички објект 
кој треба да ги исполнува следните услови: 

1) да е изграден од цврст материјал кој обезбедува 
звучна и термоизолација, 

2) ѕидните и подните површини да бидат мазни и 
направени од материјал кој може лесно да се чисти и 
по потреба да се дезинфицира, 

3) висината во просториите да биде најмалку 2,6 m, 
4) да е поврзан на комунална инфраструктура (во-

довод, канализација, електрична мрежа) 
5) да е заштитен од влијанијата на надворешната 

средина и соодветно климатизиран. 
 

Член 4 
Галенската лабораторија може да има и контролно-

аналитичка лабораторија за контрола на квалитетот на 
галенските лекови.  

Контролно-аналитичката лабораторија треба да ги 
има најмалку следните простории: 

а) просторија за хемиски анализи - 15 m2; 
б) просторија за физички мерења – 15 m2; 
в) просторија за чување на хемикалии - 10 m2; 
г) административна просторија; 
д) просторија за пресоблекување; 
ѓ) санитарна просторија. 
 

III. Опрема 
 

Член 5 
Галенската лабораторија треба да има опрема и ла-

бораториски прибор во зависност од фармацевтските 
облици кои ќе се изработуваат и тоа: 

а) ламинарна комора, автоклав, мембрански филтри 
и друга неопходна опрема за изработка на стерилни 
препарати; 

б) опрема за мешање на масти и креми, водена ба-
ња, мелници, хомогенизатори, машини за полнење на 
масти и креми, машини за полнење на супозитории и 
вагитории и друга опрема што е неопходна за израбо-
тка на масти, креми, супозитории и вагитории; 

в) мелници за уситнување, мешалки за чаеви и дру-
га опрема неопходна за изработка на чаеви; 

г) машини за гмечење, за сува и влажна гранулаци-
ја, таблетирки, капсулирки и друга опрема што е неоп-
ходна за изработка на прашоци, гранули, таблети и 
капсули; 

д) опрема што е неопходна за изработка на раство-
ри за внатрешна и надворешна употреба. 

 
Член 6 

Галенската лабораторија која има и контролно-ана-
литичка лабораторија, покрај условите во однос на 
опремата од член 5 на овој правилник, треба да ја има и 
следната опрема: 

а) дигестор, 
б) стерилизатор, 
в) ексикатори, 
г) водена бања, 
д) ваги за мерење, 
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ѓ) реагенси за испитување на квалитетот на фарма-
цевтските супстанции, 

е) сита, 
ж) други инструменти кои се потребни за физичко-

хемиски испитувања. 
 

IV. Кадар 
 

Член 7 
Правните лица кои вршат изработка на галенски ле-

кови треба да имаат вработено најмалку еден дипломи-
ран фармацевт со специјализација од областа фарма-
цевтска технологија, еден дипломиран фармацевт со 
положен стручен испит и најмалку еден фармацевтски 
техничар. 

Ако во состав на галенската лабораторија има и 
контролно аналитичка лабораторија, покрај кадарот од 
став 1 на овој член, во галенската лабораторија треба 
да има вработено и дипломиран фармацевт специјалист 
од областа испитување и контрола на лекови. 

 
Завршни одредби 

 
Член 8 

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

 
  Бр. 15-456/4              

6 февруари 2009 година                         Министер, 
       Скопје                               д-р Бујар Османи, с.р. 

______________ 
390. 

Врз основа на член 121 став 2 од Законот за лекови-
те и медицинските помагала („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.106/2007), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРО-
СТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНАТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 

МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови по однос на просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнат производителите на медицински 
помагала.  

 
II. ПРОСТОР И ОПРЕМА 

 
Член 2 

Производителот на медицински помагала, во завис-
ност од видот на производството, треба да го има след-
ниот простор: 

1) магацински простории за прием, сместување и 
чување на почетен материјал (суровини), со обезбеде-
ни услови на карантин додека трае постапката на кон-
трола на квалитетот; 

2) магацински простории за прием, сместување и 
чување на материјали за пакување на производите, со 
обезбедени услови на карантин додека трае постапката 
на контрола на квалитетот; 

3) простории за производство и пакување на меди-
цински помагала; 

4) простории за привремено сместување и чување 
на полупроизводи; 

5) простории за контрола на квалитетот на сурови-
ните, материјалите за пакување и медицинските пома-
гала; 

6) магацински простории за сместување и чување 
на медицинските помагала под декларирани услови на 
чување, со обезбедени услови на карантин додека трае 
постапката на контрола на квалитетот; 

7) простор за испраќање на медицинските помагала, 
8) канцелариски простории, 
9) гардероба и 
10) санитарни простории. 
Просториите од став 1 точките 1-7 на овој член тре-

ба  да имаат соодветна површина  во зависност од пла-
нираниот обем и вид на производство, што ги процену-
ва органот надлежен за издавање на дозвола за произ-
водство согласно Законот за лековите и медицинските 
помагала. 

 
Член 3 

Просториите од член 2 на овој правилник треба да 
ги исполнуваат следните услови: 

1) да се изградени од цврст материјал и да бидат 
градежно-технички погодни за намената за која се 
определени, ѕидовите, подовите и таваните да бидат со 
мазни површини, изградени од материјали што не се 
подложни на пукање, брзо и лесно да се чистат, а по 
потреба и да се дезинфицираат; 

2) да бидат осветлени, да имаат соодветна темпера-
тура, влажност и вентилација, без штетно директно или 
индиректно влијание на непреченото одвивање на про-
цесот на производство  и правилната работа на опрема-
та, како и со пропишан и безбеден прием, сместување 
и чување на суровините, полупроизводите, медицин-
ските помагала и материјалите за пакување; 

3) распоредот на просториите и опремата да ги за-
доволуваат потребите за непречено вршење на сите фа-
зи од процесот на производство, без ризик и можност 
за замена или мешање на различни медицински пома-
гала и нивни компоненти; 

4) да се приклучени на комунална инфраструктура 
(водовод, канализација, електрична мрежа и др.) 
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Член 4 
Просториите и опремата треба да бидат проектира-

ни, односно функционално поврзани и изградени на 
начин со што ќе се спречи можноста од грешки во по-
стапката на производство, односно да се спречи конта-
минација, вкрстена контаминација или други негатив-
ни ефекти што би можеле да влијаат на квалитетот на 
медицинските помагала. 

 
Член 5 

За производство на стерилни медицински помагала,  
покрај простории од член 3 на овој правилник, произ-
водителот треба да обезбеди и посебни простории, што 
ги исполнуваат следните услови: 

1) да се обезбедени со филтриран воздух со лами-
нарно струење под притисок поголем од притисокот во 
соседните простории, а во случај на пад на надпритисо-
кот да бидат обезбедени со контролни и сигнални ин-
струменти; 

2) да се обезбеди потребно ниво на херметичко за-
творање на прозорците, вратите и другите отвори, а 
пристапот во тие простории да се врши само преку по-
себни простории, и тоа: 

a) просторија за пресоблекување и оставање на не-
стерилната облека и обувките со обезбедена опрема за 
миење раце и дезинфекција, 

б) просторија за облекување на стерилна работна 
облека, капа, маски, ракавици и навлаки за обувките, 

в) влез за внесување на материјал и прибор. 
Во просториите наведени во став 1 на овој член, 

вратите треба да се отвараат спрема почистата просто-
рија и со сигнален уред треба да се спречи истовремено 
отварање на две или повеќе врати. 

Пред почетокот и во текот на производството на 
медицинските помагала  во просториите од став 1 точ-
ка 2) на овој член, треба да се врши рутинска контрола 
на микробиолошката чистота на воздухот, површините, 
работната облека и опремата, во согласност со стан-
дардни оперативни постапки на производителот, при 
што добиените резултати треба да се споредат со утвр-
дени стандарди. 

 
Член 6 

Во просториите за производство на медицинските 
помагала, материјалите потребни за производството 
треба да се наоѓаат на означено место, а останатиот ма-
теријал што не е пропишан во технолошката постапка 
на производство (отпадоци и остатоци од суровини, 
меѓупроизводи, готови производи и материјали за па-
кување, средства за чистење на простории и опрема, 
предмети што се надвор од употреба, храна и др.) треба 
да се сместени во други простории определени за таа 
намена. 

Просториите треба редовно да се мијат, чистат, а по 
потреба да се дезинфицираат и контролираат, во сог-
ласност со работните упатства во зависност од намена-
та на просторијата и во нив треба да има истакнато оз-
наки за забрането пушење, земање храна и пијалоци, 
како и други забрани што можат да влијаат на хигиен-
ските услови. 

 
Член 7 

Производителот на медицински помагала треба да 
има соодветна опрема што ги исполнува следните ус-
лови: 

1) да биде погодна за употреба, во однос на технич-
ките карактеристики и капацитетот; 

2) редовно да се одржува, калибрира, чисти и по по-
треба да се дезинфицира или стерилизира, според про-
пишани постапки; 

3) да е инсталирана на начин со кој се спречува се-
каков ризик од грешка или контаминација; 

4) во текот на процесот на производство да биде оз-
начена со видлива ознака за името, бројот на серијата и 
други податоци за производот. 

Опремата треба да биде проектирана, сместена и 
одржувана на начин што одговара на нејзината намена. 

Производителот на медицински помагала треба да 
обезбеди и соодветна опрема за процесна контрола.  

 
Контролна лабораторија 

 
Член 8 

Контролната лабораторија, во зависност од видот 
на медицинското помагало што се произведува, однос-
но што се контролира, треба да има: 

1) простории за физичко-хемиска контрола; 
2) простории за контрола на микробиолошка чистота; 
3) простории за контрола на техничките карактери-

стики на медицинските помагала; 
4) простории за контрола на апирогеност, нештет-

ност, локална и системска подносливост; 
5) простории за сува и влажна стерилизација, депи-

рогенизација и асептична работа; 
6) простории за миење  на лабораториски садови и 

прибор; 
7) простории за сместување на контролни примеро-

ци, како и примероци на кои им се испитува стабил-
ност и им се утврдува рокот на траење, во согласност 
со пропишани услови на чување; 

8) простории за сместување на суровини, стандарди, 
хемикалии и други материјали, со издвоен простор за 
чување на лесно запаливи и експлозивни материјали; 

9) санитарни простории со гардероба. 
Работите во контролната лабораторија се вршат во 

согласност со насоките на Добрата производна пракса, 
Добрата контролна лабораториска пракса и Добрата 
лабораториска пракса. 
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Член 9 
Контролната лабораторија треба да биде одвоена од 

просториите за производство на медицинските помагала. 
Контролната лабораторија треба да биде проектира-

на на начин да одговара на постапките што се вршат во 
неа и треба да има доволно простор за да се спречи за-
мена или вкрстена контаминација на медицинските по-
магала . 

Контролната лабораторија треба да има соодветен 
простор за чување на примероци и документација. 

За заштита на осетливи инструменти од вибрации, 
електроинтерференција, влажност и т.н. потребно е да се 
обезбедат одвоени простории во кои тие ќе се чуваат. 

 
III. КАДАР 

 
Член 10 

Производителот треба на секое место на производс-
тво на медицински помагала, за кое добил дозвола од 
надлежниот орган, да има доволен број на вработени 
стручни лица на неопределено време со полно работно 
време и со потребна квалификација и практично искус-
тво за производство на медицински помагала и тоа: 

1) вработено лице одговорно за производство на се-
која серија на медицински помагала кое треба да има  
високо образование од областа на фармацијата, меди-
цината, стоматологијата, биотехнологијата или од об-
ласта на техничко-информатичките науки  или друго 
соодветно образование во зависност од видот на меди-
цинското помагало, како и дополнителни потребни 
знаења и искуства во зависност од видот на медицин-
ските  помагала што се произведуваат; 

2) вработено лице одговорно за  контрола на квали-
тетот на секоја серија на медицински помагала, кое 
треба да има  високо образование од областа на фарма-
цијата и специјализација по испитување и контрола на 
лекови; 

3) вработено лице одговорно за ставање на серија 
на медицински помагала во промет, кое треба да има 
соодветно високо образование и дополнителни потреб-
ни знаења и искуства во зависност од видот на меди-
цинското помагало или меѓународно признат сертифи-
кат за вршење на тие работи; 

4) соодветен број вработени лица со завршено висо-
ко образование од следните области: фармација, меди-
цина, стоматологија, хемија, технологија, биологија, 
молекуларна биологија или друга соодветна струка и 
соодветно дополнително образование во зависност од 
видот и обемот на производството, под чиј надзор се 
произведуваат медицински помагала и се врши процес 
на меѓуфазна контрола на квалитетот; 

5) вработени лица со завршено средно образование 
од областа на фармацијата, оспособени за производс-
тво и контрола на квалитет на медицински помагала; 

6) вработени лица оспособени за помошни технич-
ки работи во врска со производството на медицински 
помагала. 

Производителот треба да ги достави имињата на 
лицата од член 10 став 1 точки1-3 од овој правилник до 
органот надлежен за издавање дозвола за производство 
на медицински помагала. 

 
Член 11 

Производителот треба да имаат вработено лице од-
говорно за материовигиланца, за медицински помагала 
од производната програма на производителот. 

Лицето од став 1 на овој член треба да има заврше-
но високо образование во зависност од видот на меди-
цинското помагало. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 12 

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

 
   Бр. 15-1121/1 

10 февруари 2009 година           Министер,  
         Скопје                     д-р Бујар Османи, с.р. 

___________ 
391. 

Врз основа на член 45 став 2 од Законот за лековите 
и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.106/07), министерот за здравство 
донесе 

                                                        
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, НАЧИНОТ 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ХОМЕОПАТСКИ ЛЕКО-
ВИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на ба-

рањето, начинот на регистрација на хомеопатските ле-
кови, формата и содржината на документацијата. 

 
Член 2 

Кон барањето за издавање  решение за одобрување 
на регистрација на хомеопатски лек во Регистарот на 
Агенцијата за лекови (во понатамошниот текст: Реги-
стар), кое е дадено во Прилог бр.1 се приложува и 
следната документација: 

1) научното име или друго име наведено во фарма-
копејата за хомеопатскиот извор,  начини на примена, 
фармацевтски облици и степени на разредување, 

2) документ во кој се опишува како се добива и ка-
ко се контролира квалитетот на хомеопатските извори, 
како и библиографски податоци со кои се докажува хо-
меопатската природа на изворот, 
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3) документ за производството и испитувањето на 
квалитетот, како и опис на методите на разредување и 
концентрирање на секој фармацевтски облик, 

4) одобрение за производство на фармацевсткиот 
облик, 

5) доказ за ставање во промет на хомеопатскиот лек 
во други земји, 

6) изглед на надворешно и внатрешно пакување на 
хомеопатскиот производ за кој се бара одобрение (кое 
треба да содржи: назив на хомеопатскиот лек, квалита-
тивен и квантитативен состав на лекот, фармацевтски 
облик, степен на разредување, начин на употреба, на-
чин на чување, датум на производство, датум на исте-
кување на рокот на употреба, број на производствена 
серија, назив и место на производителот, назив и место 
на производителот, назив на носителот на решението 
за регистрација на хомеопатскиот лек, и број на реше-
ние со кое е одобрена регистрацијата на хомеопатскиот 
лек) , 

7) податоци за стабилноста на хомеопатскиот лек, 
8) доказ за платени трошоци за регистрација. 
 

Член 3 
Барањето за запишување на хомеопатскиот лек во 

Регистарот може да се однесува на еден фармацевтски 
облик со повеќе различни степени на разредување и 
пакувања,  кои се приготвени од исти хомеопатски су-
ровини, приготвени од раствор на активната супстанца. 

 
Член 4 

Секоја измена на документацијата на основа на која 
е издадено решението, се пријавува во Агенцијата,  од 
страна на носителот на решението во периодот на важ-
ност на Решението за регистрација во Регистарот. 

 
Член 5 

Кон барањето за издавање на решение со кое се 
одобрува измена на регистрацијата на хомеопатскиот 
лек во Регистарот, кое е дадено во Прилог бр.2, се при-
ложува и следната документација: 

1) документација која се однесува на измената на 
регистрацијата на хомеопатскиот  лек во Регистарот, 

2) доказ за уплатени административни трошоци за 
постапката за измена. 

 
 

Член 6 
Барањето за издавање на решение со кое се обнову-

ва регистрацијата во Регистарот на Агенцијата може да 
се поднесе најдоцна 90 дена пред истекот на рокот на 
важност на решението за регистрацијата. 

 
Член 7 

Кон барањето за издавање на решение за обнова на 
регистрацијата на хомеопатскиот лек, кое е дадено во 
Прилог бр.3 се приложува и следната документација: 

1) список на сите одобрени измени од денот на пос-
ледната регистрација, до денот на поднесувањето на 
барањето за обнова на регистрацијата, 

2) извештај за несаканите реакции, 
3) доказ за уплатени административни трошоци за 

постапката за обнова на регистрацијата. 
 

Член 8 
За време на траењето на постапката, од поднесите-

лот на барањето може да се побараат дополнителни по-
датоци и образложенија  кои се доставуваат најдоцна 
до 30 дена  од денот на прием на барањето. 

 
Член 9 

Регистрацијата во Регистарот се брише ако: 
1) е истечен рокот на решението со кое се одобрува 

регистрацијата на хомеопатскиот лек во регистарот, 
2) од страна на Агенцијата за лекови, се утврди де-

ка: 
- хомеопатскиот лек се наоѓа во промет спротивно 

на условите под кои е регистриран, 
- податоците кои се наведени во приложената доку-

ментација не се точни, односно правилни, 
- поднесителот на барањето за регистрација на хо-

меопатскиот лек во Регистарот, повеќе не ги исполнува 
пропишаните услови, 

- поднесителот на барањето за регистрација на хо-
меопатскиот лек побара бришење на лекот од Региста-
рот. 

 
Член 10 

Кон барањето за бришење на хомеопатскиот лек од 
Регистарот  кое е дадено во Прилог бр.4 се приложува 
следната документација: 

1) сите податоци за хомеопатскиот лек на кои бара-
њето се однесува (назив на хомеопатскиот лек, степен 
на разредување, фармацевтски облик, пакување), 

2) податоци за производителот, 
3) податоци за поднесителот на барањето, 
4) причина за престанок на важноста, 
5) доказ за уплатени трошоци за постапката за бри-

шење на хомеопатскиот лек од ррегистарот. 
 

Член 11 
Прилозите бр.1,2,3 и 4 кои се дадени во Прилог, се 

составен дел на овој правилник. 
                                                                     

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
    Бр. 15-1122/1 

10 февруари 2009 година                       Министер, 
        Скопје                              д-р Бујар Османи, с.р. 
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Врз основа на член 11 став 4 од Законот за хемикалии („Службен весник на РМ“ бр.113/07), министерот за 
здравство во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање и министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство утврдува 

 
НАЦИОНАЛНА  ЛИС ТА  

НА НОВИ И ВЕЌЕ КЛАСИФИЦИРАНИ СУПСТАНЦИ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

392. 
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Оваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
 
  Бр. 07-800/2                                Бр. 15-324/1 

27 јануари 2009 година                              21 јануари 2009 година 
            Скопје                                 Скопје 

 
Министер за животна средина                                          Министер за здравство, 
      и просторно планирање,                                    д-р Бујар Османи, с.р. 

д-р Неџати Јакупи, с.р.        
 

   Министер за земјоделство,      
шумарство и водостопанство,     

Ацо Спасеноски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

393. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеа 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 11 
февруари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА НАФ-
ТЕНИОТ ДЕРИВАТ ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 
1. На ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ-Скопје му сe изда-

ва лиценца за вршење на енергетската дејност склади-
рање на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност складирање со 
нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), се утврде-
ни во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската 
дејност складирање на нафтениот дериват течен на-
фтен гас (ТНГ)“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 
    Бр. 02-399/1 

11 февруари 2009 година                    Претседател, 
         Скопје                      Славе Ивановски, с.р. 
    
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ  
СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТЕНИОТ ДЕРИВАТ  

ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги со еле-

ктрична и топлинска енергија и горива  ЕНЕРГОУСЛУ-
ГИ ДООЕЛ-Скопје, со седиште на бул.16-та Македонска 
бригада 18, 1000 Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Складирање на нафтениот дериват течен нафтен гас 

(ТНГ). 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата: 
11 февруари 2019 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
НД – 11.04.1 / 09 
 
7. Број на деловниот субјект - 6137172 
  
8. Единствен даночен број - 4030006602810 

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

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на дејноста складирање на нафтениот дериват течен 
нафтен гас (ТНГ).  

Како енергетска дејност складирање на нафтениот 
дериват течен нафтен гас (ТНГ), во смисла на оваа ли-
ценца се смета прием и испорака на  течен нафтен гас 
(ТНГ) во и од складовите за течен нафтен гас (ТНГ), 
кои ги користи ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ-Скопје, за 
вршење на дејноста трговија на течен нафтен гас (ТНГ) 
на големо, како и за складирање на овој нафтен дери-
ват за потреби на други правни и физички лица.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
складовите за течен нафтен гас (ТНГ), кои ги користи 
ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ-Скопје, кои што се наоѓаат 
на локација: бул. 16-та Македонска бригада 18 Скопје 
(круг на поранешна РЖ Железара - Скопје), 2 резервоа-
ри  со вкупен капацитет од 300 м3;  

Складовите ги исполнуваат пропишаните минимал-
но-технички услови за вршење на дејноста што е утвр-
дено од документацијата приложена кон Барањето за 
издавање на оваа лиценца. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши склади-
рање на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), во 
секое време да ги исполнуваат пропишаните минимал-
но-техничките услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање со на-
фтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во 
рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста складирање на нафтениот дериват течен 

нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја 
врши за корисници од Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно складирање на на-

фтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршењето на складирање на 
нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), заштита на 
конкуренцијата, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 
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13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-
тки, забрана за меѓу-субвенционирање  

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

  
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).  

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. извршени услуги на складирање на нафтениот де-

риват течен нафтен гас (ТНГ), во текот на извештајната 
година, по корисник на услуга. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца. 
3. преземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

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

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

 
16. Обврска овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

  
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

____________ 
 

394. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеа 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 11 
февруари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО 
СО НАФТЕНИОТ ДЕРИВАТ ТЕЧЕН НАФТЕН 

ГАС (ТНГ) 
 
1. На ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ-Скопје му сe издава 

лиценца за вршење на енергетската дејност трговија на 
големо со нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ). 
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 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија на го-
лемо нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), се 
утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енер-
гетската дејност трговија на големо со нафтениот 
дериват течен нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен 
дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
     Бр. 02-400/1 

11 февруари 2009 година                    Претседател, 
       Скопје                      Славе Ивановски, с.р. 
    
 
                   ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО НАФТЕНИОТ ДЕРИВАТ 

ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, промет и услуги со еле-

ктрична и топлинска енергија и горива ЕНЕРГОУСЛУ-
ГИ ДООЕЛ-Скопје, со седиште на бул.16-та Македон-
ска бригада 18, 1000 Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија на големо со нафтениот дериват течен на-

фтен гас (ТНГ). 
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2009 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 февруари 2019 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 12.03.1/09 
 
7. Број на деловниот субјект - 6137172 
  
8. Единствен даночен број – 4030006602810 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со  нафтениот дериват течен 
нафтен гас (ТНГ) на големо.  

Како трговија со нафтениот дериват течен нафтен 
гас на големо, во смисла на оваа лиценца се смета ку-
пување на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), 

заради натамошна продажба на трговците на мало, на 
индустриските и други потрошувачи, и/или на други 
трговци на големо, кои набавениот течен нафтен гас го 
користат за вршење на нивната дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
складовите за течен нафтен гас (ТНГ), кои ги има 
ЕНЕРГОУСЛУГИ ДООЕЛ-Скопје и кои што се наоѓа-
ат на локација: ул. 16-та Македонска бригада 18,  
Скопје (круг на поранешна фабрика Железара), 2 ре-
зервоари со вкупен капацитет од 300 м3; 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ) на голе-
мо, во секое време да ги исполнуваат пропишаните ми-
нимално-техничките услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира нафтениот дериват течен 
нафтен гас (ТНГ), со капацитет определен со прописи-
те со кои се уредува трговија со нафтениот дериват те-
чен нафтен гас (ТНГ) на големо.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во 
рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија со нафтениот дериват течен на-

фтен гас (ТНГ) на големо, носителот на лиценцата мо-
же да ја врши на територијата на Република Македони-
ја и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со на-

фтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ); 
- обезбеди нафтениот дериват течен нафтен гас 

(ТНГ), со кои врши трговија да ги исполнуваат пропи-
шаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ) на голе-
мо, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошува-
чите, заштита на животната средина, животот и здрав-
јето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 
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13. Обврска за  поседување на  раздвоени смет-
ки, забрана за меѓу-субвенционирање  

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работење-
то, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавки и продажби на нафтениот дериват течен 

нафтен гас (ТНГ) во текот на извештајна година, пре-
зентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца. 

3. преземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавки и продажби на нафтениот дериват 
течен нафтен гас (ТНГ), презентирани согласно Табе-
лата 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
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395. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеjа 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 11 
февруари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски 

развојни зони Скопје и сe издава лиценца за вршење 
на енергетската дејност дистрибуција на природен 
гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност дистрибуција на 
природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вр-
шење на енергетската дејност дистрибуција на приро-
ден гас “ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
    Бр. 02- 404/1 

11 февруари 2009 година                    Претседател, 
        Скопје                    Славе Ивановски, с.р. 
  
              

    ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Дирекција за технолошки индустриски развојни зо-

ни Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2, 1000 Скопје, 
Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата: Дистрибуција на природен гас  
 
3. Датум на издавање на лиценцата: 11 Февруа-

ри 2009 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата: 35 

години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата: 11 Февруари 

2044 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ - 

09.03.1/09 
 
7. Број на деловниот субјект - 5450411 
 
8. Единствен даночен број - 4030999393528 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-
те за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 
природен гас.  

Како енергетска дејност дистрибуција на природен 
гас, во смисла на оваа лиценца се смета транспорт на 
природен гас низ нископритисни регионални и локални 
гасоводни мрежи, од местото на приклучок на пренос-
ниот систем кај мерно-регулационата станица (МРС), 
лоцирана во ГМРС, до мерно-регулационата станица 
(МРС) на местото на приклучокот на потрошувачите 
на природен гас приклучени на дистрибутивната гасо-
водна мрежа. 

  
10. Подрачје на вршење на дејноста 
Носителот на лиценцата ќе ја врши дејноста ди-

стрибуција на природен гас на подрачјето на Техноло-
шката индустриска развојна зона, “Скопје“, која што се 
наоѓа на подрачјето на општина Илинден, Република 
Македонија, во согласност со Законот за енергетика, 
другите прописи и Мрежните правила за пренос на 
природен гас, Мрежните правила за дистрибуција на 
природен гас, како и обврските определени со оваа ли-
ценца. 

 
11. Објекти преку кои  ќе се врши дистрибуција 

на природен гас 
Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската 

дејност дистрибуција на природен гас, од местото на 
приклучок на системот за пренос на природен гас мер-
но-регулационата станица (МРС), лоцирана во ГМРС, 
преку дистрибутивниот цевовод изведен од челични 
шавни цевки со дијаметар NO300, NO250, NO125 и 
NO80, до мерно-регулационата станица (МРС) на ме-
стото на приклучокот на потрошувачите на природен 
гас приклучени на дистрибутивниот систем.  

 
12. Обезбедување на приклучување и користење 

на дистрибутивната мрежа 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

начелата на објективност, недискриминаторност и 
транспарентност да обезбеди приклучување и користење 
на дистрибутивната мрежа за трети лица во согласност 
со закон, друг пропис и општ акт, како и врз основа на 
Мрежните правила за дистрибуција на природен гас.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурна, безбедна, континуирана и ква-

литетна дистрибуција на природниот гас преку дистри-
бутивната мрежа од точките на прием до точките на 
испорака преку одржување на соодветно ниво на до-
верливост и расположливост на сите објекти во ди-
стрибутивната мрежа во согласност со закон, друг про-
пис и општ акт, како и врз основа на Мрежните прави-
ла за дистрибуција на природен гас; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, при изградба, ре-
конструкција, редовни годишни ремонти на објектите 
кои се составен дел на системот за дистрибуција, во 
процесот на дистрибуција на природен гас;  
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- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на заштита при работа, заштита 
на животната средина, заштита на техничките средства 
и опрема, како и со кои се обезбедуваат подеднакви ус-
лови за работа на потрошувачите во зоната; 

- ги почитува Мрежните правила за пренос на при-
роден гас, Мрежните правила за дистрибуција на при-
роден гас, правилниците и другите прописи пропиша-
ни или одобрени од Регулаторната комисија за енерге-
тика во согласност со закон и 

- обезбеди лицата кои раководат и ракуваат со си-
стемот за дистрибуција, да имаат положен испит за 
стручна оспособеност, согласно Законот за енергетика. 

14. Планирање, одржување, развој и обнова на 
дистрибутивната мрежа  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на ди-
стрибутивната мрежа, носителот на лиценцата е дол-
жен да ја одржува, развива, проширува и надградува.  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе план за развој и проширување на дистрибутив-
ната мрежа за период од пет години, изготвен во сора-
ботка со операторот на системот за дистрибуција на 
природен гас, како и годишна програма за реализација 
на планот.  

 
Планот за развој и проширување на дистрибутивна-

та мрежа особено треба да содржи: 
- опис на постојната состојба на дистрибутивната 

мрежа; 
- предвидувања за потреби од капацитет и функци-

оналност на мрежата; 
- локации каде се планира да се развива или надгра-

ди мрежата за дистрибуција на природен гас; 
- финансиски извори за реализација на планот. 
 
15. Обезбедување на оперативна функционал-

ност на дистрибутивната мрежа 
Заради обезбедување оперативна функционалност 

на дистрибутивната мрежа, носителот на лиценцата е 
должен да: 

- обезбеди целосна опременост на дистрибутивната 
мрежа со заштитни, контролни  и примарни уреди за 
вклучување/исклучување со кои ќе се обезбеди брза и 
ефикасна заштита на мрежата во случај на дефекти и 
хаварии; 

- во случај на дефекти и хаварии обезбеди брзо вра-
ќање на притисокот на природниот гас и воспостави 
правилно функционирање на дистрибутивната мрежа. 

 
16. Информирање на носителите на лиценци 
Носителот на лиценцата за дистрибуција на приро-

ден гас е должен да му ги обезбеди на носителот на ли-
ценцата за управување со системот за дистрибуција на 
природен гас сите потребни податоци и информации 
кои се потребни за извршувањето на неговите обврски 
од лиценцата. 

17. Систем за надзор, контрола и прибирање на 
податоци 

Носителот на лиценцата е должен да инсталира и 
одржува систем за надзор, мерење, контрола и прибира-
ње на податоци преку кој ќе врши следење и оперативна 
контрола на средствата од дистрибутивната мрежа. 

Системот за надзор, контрола, мерење и прибирање 
на податоците треба да обезбеди софтверска обработка 
на податоците, како и оперативна комуникација во вр-
шењето на дејноста и комуникација со сите корисници 
на дистрибутивната гасоводна мрежа.  

 
18. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
19. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди и да 

гарантира доверливост на деловните податоци и ин-
формации кои при вршењето на дејноста дистрибуција 
на природен гас ги добива од корисниците на мрежата 
за дистрибуција на природен гас. 

 
20. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за делокру-
гот на своето работење, како и извештај за финанси-
ското и деловното работење во претходната година (из-
вештајна година).   

 
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на  дистрибуција на природен гас во текот 

на извештајна година (вкупна количина на дистрибуи-
ран природен гас, број на опслужени корисници);  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди,  
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- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца,  

- податоци за секоја трансакција која се вршела по-
меѓу неговите подружници и други претпријатија, 

- спроведување на обврската за поседување на разд-
воени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање и не-
дискриминација. 

3. преземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

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

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 
- обезбедување на енергетска ефикасност; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

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

           
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на планот за развој и проширување на дистрибу-
тивната мрежа, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година;  

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли; 

8. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

9. бизнис план за тековната година; 
10. реализација на обврската за информирање на 

потрошувачите и превземени мерки за подобрување на 
квалитетот на услугата. 

 
21. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува месечни, квартал-
ни и годишни извештаи за бројот и времетраењето на 
планираните и непланираните прекини по ниво на ра-
ботниот притисок, како и за причините за нивното на-
станување. 

Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста. 

22. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца 

може да се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и  Правилникот за условите, начинот 
и постапката за издавање, менување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

___________ 
 
396. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеа 8 од Законот 
за енергетика Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија на седни-
цата одржана на 11 февруари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРО-
ДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИК-
ЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски раз-

војни зони Скопје и сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност снабдување со природен гас на 
тарифни потрошувачи приклучени на системот за ди-
стрибуција на природен гас. 

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување со 
природен гас на тарифни потошувачи приклучени на 



13 февруари 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 19 - Стр. 43 

системот за дистрибуција на природен гас се утврдени 
во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската деј-
ност снабдување со природен гас на тарифни потрошу-
вачи приклучени на системот за дистрибуција на при-
роден гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 02- 406/1 

11 февруари 2009 година                    Претседател, 
        Скопје                      Славе Ивановски, с.р. 
                         
 

 ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРО-
ШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Дирекција за технолошки индустриски развојни зо-

ни Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2, 1000 Скопје, 
Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Снабдување со природен гас на тарифни потрошу-

вачи приклучени на системот за дистрибуција на при-
роден гас. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
11 февруари 2009 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11 февруари 2019 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ-11.05.1/09 
 
7. Број на деловниот субјект - 5450411 
  
8. Единствен даночен број - 4030999393528 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас . 

Како снабдување со природен гас на тарифни по-
трошувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета наба-

вка и продажба на природен гас на тарифните потро-
шувачи приклучени на системот за дистрибуција на 
природен гас на подрачјето на Технолошката инду-
стриска развојна зона, „Скопје“, согласно пропишани 
тарифи и цени и други правила и прописи за снабдува-
ње на тарифни потрошувачи приклучени на системот 
за дистрибуција на природен гас. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Дирекција за технолошки индустриски развојни зо-

ни ќе ја врши енергетската дејност снабдување со при-
роден гас на тарифни потрошувачи приклучени на си-
стемот за дистрибуција на природен гас согласно со За-
конот за енергетика, преку обезбедување на сигурно и 
континуирано снабдување на тарифните потрошувачи 
приклучени на системот за дистрибуција на природен 
гас, преку дистрибутивниот систем во Технолошката 
индустриска развојна зона, „Скопје“ со кои управува 
Дирекцијата за Технолошката индустриска развојна зо-
на. Начинот на снабдување е преку склучување на ре-
гулирани договори со трговците на природен гас, регу-
лирани договори со вршителот на преносот на приро-
ден гас и склучување на Договори за снабдување со та-
рифните потрошувачи во согласност со условите опре-
делени во лиценцата за снабдување со природен гас на 
тарифните потрошувачи. 

  
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со природен гас 

на тарифни потрошувачи приклучени на системот за 
дистрибуција на природен гас, носителот на лиценцата 
ќе ја врши на територијата на Технолошката индустри-
ска развојна зона, „Скопје“-Општина Илинден. 

 
12. Право на пристап до објектот на корисникот  
Носителот на лиценцата има право на:  
- пристап на секој имот или објект до броилото за-

ради контрола, вградување, надзор, промена и замена 
на броилото и 

- пристап на секој имот или објект до броилото за-
ради исклучување на испораката на природен гас, во 
случај кога сопственикот или станарот направи прекр-
шок од овој закон или не извршил плаќање за природ-
ниот гас во согласност со обврските од договорот за 
снабдување или роковите и условите за давање на ус-
луга. 

 
13. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречено и континуирано снабдување 

со природен гас на тарифните потрошувачи приклуче-
ни на системот за дистрибуција на природен гас во сог-
ласност со склучените договори; 

- ги достави до Регулаторната комисија за енергети-
ка регулираните договори со трговците на природен 
гас и регулираните договори со вршителот на дејност  
пренос на природен гас, 
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- обезбеди природен гас со квалитет согласно склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тет; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста, заштита 
на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита 
на животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа; 

- ги почитува Мрежните правила за дистрибуција 
на природен гас и техничките правила и стандарди за 
работа на системот за дистрибуција на природен гас; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон. 

 
14. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
15. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теков-
ната година да доставува Годишен извештај за финанси-
ското и деловното работење во врска со вршењето на 
дејноста во претходната година (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на природен гас во текот на 

извештајна година. 
2. Финансиски извештаи:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца. 
3. преземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 
- обука и стручно усовршување на  вработените зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

5. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

6. бизнис план за тековната година.  
 
16. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

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

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за снабдување со природен гас, склу-
чени со тарифните потрошувачи приклучени на систе-
мот за дистрибуција на природен гас. 

- месечни извештаи за набавени и продадени коли-
чини на природен гас, согласно Табелата 1, која е со-
ставен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
17. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата,  во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
18. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување и одземање нa 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
19. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
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397. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеа 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 11 
февруари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИ-
СТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. На Дирекцијата за технолошки индустриски раз-

војни зони Скопје и сe издава лиценца за вршење на 
енергетската дејност управување со системот за ди-
стрибуција на природен гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност управување со 
системот за дистрибуција на природен гас се утврдени 
во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската деј-
ност управување со системот за дистрибуција на при-
роден гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     Бр. 02- 408/1 

11 февруари 2009 година                    Претседател, 
        Скопје                      Славе Ивановски, с.р. 
                         
 

                  ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ   УП-
РАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИ-

ЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Дирекција за технолошки индустриски развојни зо-

ни Скопје, бул. Партизански одреди бр. 2, 1000 Скопје, 
Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата: Управување со системот за дистрибуција на 
природен гас 

 
3. Датум на издавање на лиценцата: 11 февруари 

2009 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата: 35 

години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата: 11 Февруари 

2044 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: ПГ - 

10.04.1/09 
 
7. Број на деловниот субјект - 5450411 
 
8. Единствен даночен број - 4030999393528 
 
9. Опис на условите и начин на вршење на дејно-

ста                                                
Носителот на лиценцата на енергетската дејност 

Управување со системот за дистрибуција на природен 
гас на подрачјето определено во точката 11 од оваа ли-
ценца, ќе ја врши од мерно регулациона станица 

(МРС), лоцирана во ГМРС, до местото на приклучок на 
мерно-регулационата станица (МРС) на  потрошувачи-
те приклучени на дистрибутивната мрежа на начин и 
под услови утврдени со Законот за енергетика, другите 
прописи и Мрежните правила за пренос на природен 
гас, Мрежните правила за дистрибуција на природен 
гас, како и обврските определени со оваа лиценца.  

   
10. Подрачје на вршење на дејноста 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши дејно-
ста управувањето со системот за дистрибуција на приро-
ден гас на територијата на Технолошката индустриска 
развојна зона, „Скопје“- Република Македонија. 

 
11. Средства и објекти преку кои ќе се врши 

управување со системот за дистрибуција на приро-
ден гас 

Управувањето со системот за дистрибуција на при-
роден гас, ќе се врши преку: 

- уреди и опрема за прибирање на податоци и ин-
формации потребни за управување со системот за ди-
стрибуција на природен гас и 

- уреди и опрема за управување со системот за ди-
стрибуција на природен гас. 

 
12. Обезбедување на пристап и користење на ди-

стрибутивниот систем 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

начелата на објективност, недискриминаторност и 
транспарентност да обезбеди пристап и користење на 
дистрибутивната мрежа за трети лица во согласност со 
закон, друг пропис и општ акт, како и врз основа на 
Мрежните правила за дистрибуција на природен гас.  

 
13. Обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата има обврска да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршењето на управување со 
системот за дистрибуција на природен гас, заштита на 
конкуренцијата, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема;  

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности; 

- во рок од шест месеци од денот на отпочнувањето 
на важењето на оваа лиценца да изготви и по прибаве-
но одобрување од Регулаторната комисија за енергети-
ка, објави мрежни правила за дистрибуција на приро-
ден гас, во согласност со закон.  

 
14. Планирање, одржување, развој и обнова на 

системот за управување со дистрибуцијата на при-
роден гас 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на си-
стемот за управување со дистрибуцијата на природен 
гас, носителот на лиценцата е должен да го одржува, 
обновува и развива системот за управуавње со дистри-
буција со природен гас.  
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Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе план за развој и обнова на системот за управу-
вање со  дистрибуцијата на природен гас за период од 
пет години, изготвен во соработка со носителот на ли-
ценцата за дистрибуција на природен гас, како и го-
дишна програма за реализација на планот.  

Планот за развој и обнова на системот за управува-
ње со дистрибуцијата на природен гас особено треба да 
содржи:  

- опис на постојната состојба на системот за упра-
вување со  дистрибуцијата на природен гас;  

- локации каде се планира да се надгради системот 
за управување со  дистрибуцијата на природен гас  и  

- финансиски извори за реализација на планот.  
 
15. Обезбедување на оперативна функционал-

ност на системот за управување на дистрибуцијата 
на природен гас 

Заради обезбедување на оперативна функционал-
ност на системот за управување на  дистрибуцијата на 
природен гас,  носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди целосна опременост за усогласување на 
погонската манипулација на гасните вентили  со носи-
телот на лиценца за дистрибуција на природен гас со 
што ќе се обезбеди брза и ефикасна заштита на дистри-
бутивната мрежа во случај на приклучување, одржува-
ње, дефекти и хаварии, во согласност со Мрежните 
правила за дистрибуција на природен гас и 

- обезбеди правилно функционирање на дистрибу-
тивната мрежа со што во случај на дефекти и хаварии 
ќе обезбеди брзо враќање на работниот притисок во 
рамките дозволени со Мрежните правила за дистрибу-
ција на природен гас.  

 
16. Надзор, контрола, прибирање и обработка на 

податоци 
Носителот на лиценцата е должен да инсталира, 

одржува и развива уреди и опрема: 
- за следење и контрола на функционирањето на си-

стемот за дистрибуција на природен гас; 
- за прибирање на податоци и информации потреб-

ни за управување со системот за дистрибуција на при-
роден гас; 

- за управување со системот за дистрибуција на 
природен гас; 

- за телекомуникација; 
- со кои се обезбедува софтверска обработка на по-

датоците и 
- со кои се обезбедува оперативна комуникација во 

вршењето на дејноста и комуникација со корисниците 
на дистрибутивната мрежа.  

 
17. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

18. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди и да 

гарантира доверливост на деловните податоци и ин-
формации кои при вршењето на дејноста управување 
со системот за дистрибуција на природен гас ги добива 
од корисниците на мрежата за дистрибуција на приро-
ден гас. 

 
19. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за делокру-
гот на своето работење, како и извештај за финанси-
ското и деловното работење во претходната година (из-
вештајна година).   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. начинот на  управувањето со системот за дистри-

буција на природен гас во текот на извештајна година. 
2. финансиски извештај со:  
- биланс на состојба, 
- биланс на успех, 
- извештај за промените во капиталот,  
- извештај за паричните текови,  
- сметководствени политики и објаснувачките забе-

лешки кон финансиските извештаи,  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца. 
3. преземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

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

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 
- обезбедување на енергетска ефикасност; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

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

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на планот за развој и обнова на системот за упра-
вување со дистрибуција на природен гас, во претходна-
та година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. реализација на обврската за информирање на по-
трошувачите и превземени мерки за подобрување на 
квалитетот на услугата. 

 
20. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија да доставува: 
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- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста,и 

- сите договори кои што ги склучил со корисниците 
на дистрибутивната мрежа за пристап и дистрибуција 
на природен гас.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
22. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца 

може да се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и  Правилникот за условите, начинот 
и постапката за издавање, менување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
23. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
398. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Листата на стручни лица – тренери 
кои учествувале во работата за остварување на спорт-
ските резултати за периодот јануари 2007 – декември 
2008 година („Сл. весник на РМ“ бр. 152/2008), напра-
вена е техничка грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А  

НА ЛИСТА НА СТРУЧНИ ЛИЦА – ТРЕНЕРИ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 
ЈАНУАРИ 2007 – ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА 
 
Во објавената листа („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 152/2008), во насловот пред зборо-
вите: „категоризирани спортисти“, се додаваат зборо-
вите: „стручни лица – тренери кои учествувале во ра-
ботата за остварување на спортските резултати на“. 

 
   Бр. 08-608/1 

6 февруари 2009 година                       Директор, 
            Скопје                         Драган Ѓурчевски, с.р. 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

399. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ на ден 09.02.2009 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВА-
ЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Петре Темелков, со живеалиште на 

ул. „Ленинова“ бр. 81 во Радовиш, именуван за подрач-
јето на Основниот суд Струмица и Основниот суд Ра-
довиш, датумот 17.02.2009 година, му се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
     Бр.01-143                         Комора на извршители 

9 февруари 2009 година         на Република Македонија 
        Скопје                                   Претседател, 
                                             Антонио Коштанов, с.р 

__________ 
400. 

Врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 
50/2006), Комората на извршители на РМ на ден 
09.02.2009 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Анѓелка Ефкоска, со живеалиште 

на ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 48-2/20 во Скопје, имену-
ван за подрачјето на Основниот суд Скопје I – Скопје и 
Основниот суд Скопје II – Скопје, датумот 04.03.2009 
година, му се определува како ден за отпочнување со 
работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
         Бр. 01-145                         Комора на извршители 
9 февруари 2009 година         на Република Македонија 
            Скопје                                      Претседател, 

                                              Антонио Коштанов, с.р. 
__________ 

401. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршува-

ње („Службен весник на РМ“) бр. 35/2005 и бр. 50/2006), 
Комората на извршители на РМ на ден 09.02.2009 година, 
го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Ангел Костадиновски, со живеали-

ште на ул. „Шишка“ бр. 34 во Кавадарци, именуван за 
подрачјето на Основен суд Велес, Основен суд Гевге-
лија, Основен суд Кавадарци и Основен суд Неготино, 
датумот 16.02.2009 година, му се определува како ден 
за отпочнување со работа како извршител. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
   Бр.01-144                           Комора на извршители 

9 февруари 2009 година          на Република Македонија 
     Скопје                                      Претседател, 
                                             Антонио Коштанов, с.р. 

__________ 
402. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ на ден 09.02.2009 го-
дина, го донесе следново 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВА-

ЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 

На извршителот Александар Тасевски, со живеали-
ште на бул. „Јане Сандански“ бр. 36/3/20 во Скопје, 
именуван за подрачјето на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и Основен суд Скопје II - Скопје, датумот 
01.03.2009 година, му се определува како ден за отпоч-
нување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
     Бр.01-141                        Комора на извршители 

9 февруари 2009 година         на Република Македонија 
        Скопје                                   Претседател, 
                                              Антонио Коштанов, с.р 

__________ 
403. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ на ден 09.02.2009 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВА-
ЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Владимир Станинов, со живеали-

ште на ул. „Стокхолмска“ бр. 7 во Скопје, именуван за 
подрачјето на Основен суд Гостивар и Основен суд Ки-
чево, датумот 16.03.2009 година, му се определува како 
ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
     Бр.01-146                         Комора на извршители 

9 февруари 2009 година         на Република Македонија 
        Скопје                                   Претседател, 
                                              Антонио Коштанов, с.р 

__________ 
404. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршува-
ње („Службен весник на РМ“) бр. 35/2005 и бр. 50/2006), 
Комората на извршители на РМ на ден 10.02.2009 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
На извршителот Сашо Ѓоргиев, со живеалиште на 

ул. „Крсте Мисирков“ бр. 2 во Свети Николе, именуван 
за подрачјето на Основен суд Штип и Основен суд 
Свети Николе, датумот 18.02.2009 година, му се опре-
делува како ден за отпочнување со работа како извр-
шител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
      Бр.01-156                        Комора на извршители 

10 февруари 2009 година        на Република Македонија 
      Скопје                                     Претседател, 
                                             Антонио Коштанов, с.р. 

__________ 
405. 

Врз основа на член 34, став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 
50/2006), Комората на извршители на РМ на ден 
10.02.2009 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВА-
ЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Даница Страчкова, со живеалиште 

на бул. „Кочо Рацин“ бр. 78/2-7 во Скопје, именуван за 
подрачјето на Основниот суд Скопје I – Скопје и Ос-
новниот суд Скопје II – Скопје, датумот 13.02.2009 го-
дина, му се определува како ден за отпочнување со ра-
бота како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
         Бр. 01-158                         Комора на извршители 
10 февруари 2009 година       на Република Македонија 
            Скопје                                      Претседател, 

                                              Антонио Коштанов, с.р. 
__________ 

406. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“  бр. 35/2005 и 50/2006) 
Комората на извршители на РМ на ден 10.02.2009 го-
дина, го донесе следново 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВА-

ЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 

На извршителот Николчо Саздов, со живеалиште на 
ул. „4-ти Јули“ бр. 35 во Свети Николе, именуван за 
подрачјето на Основен суд Штип и Основен суд Свети 
Николе,  датумот 18.02.2009 година, му се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 
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Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
       Бр.01-157                      Комора на извршители 

10 февруари 2009 година        на Република Македонија 
        Скопје                                   Претседател, 
                                              Антонио Коштанов, с.р 

__________ 
407. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-
вање („Службен весник на РМ” бр.35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 10.02.2009 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВА-
ЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Стојка Николиќ, со живеалиште на 

ул. „Сајбие Демир” бр.4/12 во Штип, именуван за по-
драчјето на Основен суд Штип и Основен суд Свети 
Николе, датумот 01.03.2009 година, му се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
         Бр. 01-159                         Комора на извршители 
10 февруари 2009 година       на Република Македонија 
            Скопје                                      Претседател, 

                                             Антонио Коштанов, с.р. 
__________ 

408. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршителите на РМ на ден 10.02.2009 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВА-
ЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Светлана Јосифоска, со живеали-

ште на ул. „Владимир Комаров“ бр. 8/3-7 во Скопје, 
именуван за подрачјето на Основниот суд Скопје I - 
Скопје и Основниот суд Скопје II - Скопје, датумот 
01.03.2009 година, му се определува како ден за отпоч-
нување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот. 

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Maкедонија“. 

 
      Бр.01-174                 Комора на извршители 

10 февруари 2009 година      на Република Македонија,  
            Скопје                                   Претседател,  

                             Антонио Коштанов, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

409. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ” бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 
121/07 и 161/2008), Министерството за труд и социјал-
на политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна плата по работник за месец ја-

нуари 2009 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел. Назив на одделот Износ 

01. Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 9.019 

02. Шумарство, искористување на 
шуми и соодветни услужни актив-
ности 12.069 

05. Улов на риба, одгледување на ри-
би и услужни активности во ри-
барството 7.409 

10. Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 11.250 

11. Вадење на сурова нафта и приро-
ден гас и услужни активности во 
производството на нафта и гас, 
освен истражувања 0 

12. Вадење на руда на уран и ториум 0 
13. Вадење на руди на метал 18.137 
14. Вадење на други руди и камен 12.295 
15. Производство на прехранбени 

производи и пијалaци 12.155 
16. Производство на тутунски произ-

води и ферментација на тутун 10.447 
17. Производство на текстилни ткае-

нини 7.184 
18. Производство на облека; дорабо-

тка и боење на крзно 5.987 
19. Штавење и доработка на кожа, 

производство на куфери, рачни 
торби, седла, сарачки производи и 
обувки 5.670 

20. Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 6.877 

21. Производство на целулоза, харти-
ја и производи од хартија 12.421 
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22. Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на  снимени медиуми 12.326 

23. Производство на кокс, деривати и 
нафта и  нуклеарно гориво 22.322 

24. Производство на хемикалии и хе-
миски производи 22.727 

25. Производство на производи од гу-
ма и производи од пластични маси 6.968 

26. Производство на производи од 
други неметални минерали 15.768 

27. Производство на основни метали 13.519 
28. Производство на метални произ-

води во металопреработувачката 
фаза, освен машини и уреди 7.653 

29. Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 11.149 

30. Производство на канцелариски 
машини и компјутери 17.384 

31. Производство на електрични ма-
шини и апарати, неспомнати на 
друго место 10.274 

32. Производство на радио, телевизи-
ска и комуникациона опрема и 
апарати 12.092 

33. Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 17.008 

34. Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 9.491 

35. Производство на други сообраќај-
ни средства 10.149 

36. Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомна-
ти на друго место  6.881 

37. Рециклажа 6.546 
40. Снабдување со електрична енер-

гија, гас, пареа и топла вода 20.879 
41. Собирање, пречистување и дист-

рибуција на вода 11.631 
45. Градежништво 9.813 
50. Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 15.650 

51. Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 15.513 

52. Трговија на мало, освен трговија 
со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 8.638 

55. Хотели и ресторани 10.368 
60. Копнен сообраќај, цевоводен 

транспорт 12.588 

61. Воден сообраќај 0 
62. Воздушен сообраќај 37.723 
63. Придружни и помошни активно-

сти во сообраќајот; активности на 
патничките агенции 19.017 

64. Поштенски активности и телеко-
муникации 19.734 

65. Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 24.633 

66. Осигурување и реосигурување,  
пензиски фондови, освен задол-
жителна социјална заштита 26.427 

67. Помошни активности во финанси-
ското посредување 34.345 

70. Активности во врска со недвижен 
имот 14.720 

71. Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на 
предмети за лична употреба и  за 
домаќинствата 10.010 

72. Компјутерски и сродни активности 18.048 
73. Истражување и развој 15.765 
74. Други деловни активности 12.059 
75. Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 17.872 
80.  Образование 13.311 
85. Здравство и социјална работа 12.969 
90. Отстранување на отпадни води и 

ѓубре, санитарни и  слични актив-
ности 10.400 

91. Дејност на организации врз база 
на зачленување  15.842 

92. Рекреативни, спортски, културни 
и забавни активности 12.255 

93. Други услужни дејности 9.139 
95. Дејност на домаќинствата како ра-

ботодавачи на домашен персонал  0 
96. Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за произ-
водство на стоки за сопствени по-
треби 0 

97. Неиздиференцирани дејности на 
приватните домаќинства за извр-
шување услуги за сопствени по-
треби 0 

99. Екстериторијални организации и 
тела 0 

 
Месечно даночно ослободување 7.000. 
   
                                                           Министер, 
                                      Џељаљ Бајрами, с.р. 
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