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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2991.
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за
трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и
48/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2009
ГОДИНА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2009 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ
НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за
2009 година и Финансискиот извештај за работењето за
2009 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија,
во државна сопственост, Скопје, УО бр. 02-897/98/1.1 и
УО бр. 02-897/98/1 од 19.02.2010 година, усвоени од
Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата одржана на 19.02.2010 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .
Бр.51-5115/1
1 ноември 2010 година
Скопје

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

2992.
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за
трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и
48/10), Владата на Република Македоннија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО
ЗА 2009 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај
за остварените резултати од работењето за 2009 година
на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна

Декларации, заеднички позиции и демарши на Еевропската унија кон кои
се придружува/прифаќа Република
Македонија на покана на ЕУ
Одлука за спроведување на рестриктивната мерка воведена со Одлука на
Советот на ЕУ 2010/414/ЗНБП од 26 јули 2010 година за изменување на Одлуката на Советот на ЕУ 2010/127/ЗНБП
од 1 март 2010 година во врска со
рестриктивните мерки против Еритреја
Огласен дел...........................................

1
1-80

сопственост, Скопје УО бр. 02-3173/109/1 од 30.06.2010
година, усвоен од Управниот одбор на Акционерското
друштво, на седницата, одржана на 30.06.2010 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-5115/2
1 ноември 2010 година
Скопје

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

2993.
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и
97/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
ЗА 2009 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната
сметка и Годишниот извештај за работењето за 2009
година на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, број 02-254/4 и 02-964/2, усвоени од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 21.10.2010 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-5616/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2994.
Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и
97/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

Член 3
Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка
за земјоделството и руралниот развој склучува договор
со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за уредување на правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД
РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА ВО 2009 ГОДИНА

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

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
распоредување на средствата остварени од работењето
на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија во
2009 година, број 02-965/1, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана
на 21.10.2010 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5809/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Бр.51-5616/2
1 ноември 2010 година
Скопје

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

2995.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот
развој му престанува користењето на следната движна
ствар:
- моторно патничко возило, марка Мерцедес, тип
ПМВ 190 Д, број на шасија WDB2011221A110439, година на производство 1984, сила на моторот во KW 53,
работна зафатнина на моторот во cm 3 1997, број на седишта 5, боја на возило црвена, со регистарски таблици
број VЕ-735-VG.
Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Министерството
за земјоделство,шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство.

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

2996.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за странците
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
35/2006, 66/2007, 117/2008 и 92/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ЗА ПЕРИОДОТ НА ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ДРЖАВАТА ОД КОЈА
ДОАЃА ИЛИ ЗА ПАТУВАЊЕ ВО ТРЕТА ДРЖАВА
Член 1
Со оваа одлука се определува висината на средствата за издржување на странец за периодот на престој во
Република Македонија, за враќање во државата од која
доаѓа или за патување во трета држава.
Член 2
Средствата за издржување за странец за периодот
на престој во Република Македонија, за враќање во државата од која доаѓа или за патување во трета држава,
се определуваат во висина од 50 евра во денарска противвредност на ден.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-6129/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2997.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и
150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
му престанува користењето на движните ствари, во тираж од 900 примероци од изданието на македонски јазик:ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА НА ИГРА-Вовед.
- Назив на оригиналот:Political Game Theory: An
Introduction
- Автори: Нолан МекКарти (Nolan McCarty), Адам
Меировиц (Adam Meirowitz)
- Издавач: Кембриџ Универзитет Прес 2007
- ISBN (единствен регистарски број на учебникот):
978-608-4563-81-5
- Страници: 443
Член 2
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат
на трајно користење на Министерството за образование и наука, без надомест.
Член 3
Генералниот секретар, склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-6222/1
1 ноември 2010 година
Скопје

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

2998.
Врз основа на член 9 став (1) од Законот за надзор
на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА
2011 И 2012 ГОДИНА
ВОВЕД
Со оваа Национална програма се обезбедува елиминирање на сите бариери кои го попречуваат слободното движење на стоките и услугите и исполнување на
условите превземени со Спогодбата за стабилизација и
асоцијација (ССА) помеѓу Република Македонија и
Европската унија и тоа:

8 ноември 2010

1. намалување на царинските давачки и квантитативните ограничувања во увоз и извоз на стоки и сите
други мерки кои имаат еквивалентен ефект,
2. создавање внатрешен пазар без пречки во слободното движење на стоки и производите кои безбедно
се пуштаат на пазарот и ставаат во употреба,
3. остварување и заштита на јавниот интерес,
4. зајакнување на заштитата на животот и здравјето
на луѓето, животната средина и заштита на имотот.
Освен тоа со оваа програма се обезбедува и реализирање на превземените обврски и активности согласно ССА помеѓу Република Македонија и Европската
Унија и согласно препораките дадени од Европската
комисија во нивните годишни извештаи за Република
Македонија. Приоритетите за воспоставување на надзор на пазарот се истакнати во Поглавје 01-Слободно
движење на стоки и во Поглавје 28 - Заштита на потрошувачите и здравјето.
Целта на надзорот на пазарот е да се осигура дека
условите и критериумите утврдени во законите правилно и доследно се применуваат и создаваат здрав внатрешен пазар со условите кои се еднакво запазени во
земјите членки во ЕУ и дека извршениот надзор врз
производ или објект, како и услуга, направени од страна на надлежните органи ќе биде согласно пропишаните услови и критериуми.
Програмата ќе создаде основа за размена на информации помеѓу инспекторатите и Координативноот тело, како и основа за размена на информации помеѓу
Координативното тело и Владата на Република Македонија, во насока за надзор на пазарот. Со ваков транспарентен начин се овозможува сите заинтересирани
страни да се запознаат со фактичката состојба и со напредокот на развојните политики во областа на надзорот на пазарот.
Органите надлежни за надзор на пазарот, согласно
член 10 од Законот за надзор на пазарот, ги изработуваат своите годишни програми и активностите што произлегуваат од оваа Национална програма.
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Цели на Програмата се обезбедување на координиран надзор на пазарот односно на производите, во зависност од нивната намена, или условите кои се исполнети за нивно пуштање на пазарот и кога се соодветно
инсталирани и одржувани, а кои може да влијаат на
здравјето или безбедноста на корисниците, или пак во
случај кога не се во сообразност со применливите барања утврдени со законите и со прописите донесени врз
основа на соодветните одредени закони, да се превземат мерки во насока на нивно повлекување, забрана
или ограничување на нивното пуштање на пазарот, за
што јавноста или надлежните државни органи во РМ и
земјите членки на ЕУ соодветно и благовремено ќе бидат информирани.
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За да се оствари надзорот на пазарот треба да се
има во предвид следното:
1. воспоставување на соодветни механизми за комуникација и координација меѓу органите за надзор на
пазарот,
2. воспоставување на соодветни процедури за:
- следење на барањата или извештаите кои се однесуваат на ризикот за производите согласно со закон,
- следење на несреќните случаи и опасностите по
здравјето за кои постои сомневање дека се предизвикани од производите,
- потврда за превземени корективни дејствија и навремено известување на органите за надзор на пазарот и
- следење на научното и техничкото достигнување
за прашања поврзани со безбедност на производите
(state of art).
3. вршење на активности во насока на олеснување
на размената на податоци и информации меѓу органите
за надзор на пазарот,
4. остварување координација спроведувањето на заедничките планови и постапки за постапување во итни
случаи и
5. изготвување на акционен план заспроведување
на координирани контроли и превземање на ефективни
мерки за надзор на пазарот.
III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
Развој на системот на правна заштита
на потрошувачите
Во насока на обезбедување на владеење на правото во функција на пласирање на безбеден производ,
сообразен со применливите барања утврдени со законите и со прописите донесени врз основа на тие закони, потребно е нивна навремена и соодветна имплементација, како и нивно понатамошно усогласување
со правото на ЕУ.
Унапредување на институционалната
соработка
За воспоставување на единствен координативен систем за надзор на пазарот на сите нивоа, согласно Законот, потребно е понатамошно јакнење на институционалната соработка помеѓу надзорните органи и сите
институции вклучени во системот на надзорот на пазарот, поради што е неопхподен единствен (интегриран)
систем на сите нивоа.
За остварување на оваа цел потребно е спроведување на активностите во насока на воспоставување на
механизам за комуникација и размена на податоци помеѓу институциите за надзор на пазарот. Исто така, потребно е и оспособување на кадарот, развивање на информационен систем и соодветна мрежа за проток на
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информации, јакнење на одделенијата, во соодветните
органи, кои ги извршуваат активностите предвидени со
оваа програма. Во насока на унапредување на институционалните услови многу важно е и воспоставувањето
на различни видови соработка помеѓу соодветни видови меѓународни организации за безбедност на производите, како што е единствениот систем за брзо информирање и проток на информации - RAPEX системот.
IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ
Планираните активности во оваа програма се согласно приоритетите на Владата на Република Македонија за надзор на пазарот.
Утврдување на мерките за координација и преземање ма ефективни мерки за надзор на пазарот
Во координирана акција во предложен термин,
претставниците од органите за надзор на пазарот дејствуваат според следните мерки и активности:
- Поднесени поплаки или жалби од носители на
правата и/или потрошувачите до Организацијата на потрошувачи, Државниот пазарен инспекторат, Државен
санитарен и здравствен инсопекторат, Државен трудов
инспекторат, Државен инспекторат за техничка инспекција, Царинска Управа, Дирекција за храна, Биро за
лекови, Државен инспекторат за животна средина,
Агенција за електронски комуникаци и како и други
органи согласно закон;
- Доставување на поплаките или жалбите до Координативно тело за надзор на пазарот;
- Анализа на состојбите на теренот, врз основа на
анонимни дојави и пријави и согласни воспоставените
процедури на Координативното тело за надзор на пазарот;
- Подготовка на месечен Акциски план за дејствување на Координативно тело за надзор на пазарот по поплаките и жалбите на пазарите во градовите, кои се наведени од носителите на правата и/или потрошувачите;
- Утврдување на ден/термин во месецот за спроведување на координирана акција;
- Ангажирање на потребен број на инспектори од
институциите за конкретна координирана акција и за
анализа на небезбедниот производ;
- Спроведување на редовни инспекциски надзори
над правните и физички лица;
- Одземање на производи за кои постои доказ дека
се небезбедни и тоа согласно постапките утврдени во
соодветниот пропис;
- Доставување на одземените производи на физички
и лабараториски проверки.
Со цел за превземање на ефективни мерки за надзор
на пазарот за 2011 и 2012 година се постапува согласно
следниот Акционен план:
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V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на
Република Македонија“.
Бр.51-6436/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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2999.
Врз основа на член 22, член 287 и член 293 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 28.09.2010 година, донесе
СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС „МАКЕДОНИЈАГАС“ СКОПЈЕ
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Содржина
Член 1
Со овој статут се уредува:
- фирмата и седиштето на друштвото;
- предмет на работење на друштвото;
- износ на основната главнина;
- номинална вредност на акциите, бројот на акциите
со секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите;
- времетраење на друштвото;
- податоци за основачите;
- податоци за првите членови на органот за управување;
- вид, состав и начин на избор на орган на управување;
- начин на работа на органот на управување;
- форма и начин на објавувања што ги врши друштвото;
- начин на престанок на друштвото; и
- други прашања што се од значење за работата на
Акцинерското друштво во Државна сопственост (во натамошниот текст: друштвото).
Член 2
Друштвото го основа Република Македонија.
Во име на основачот, Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и го потпишува овој статут.
Статут на друштвото
Член 3
Друштвото има својство на правно лице со права и
обврски утврдени со закон и овој статут.
Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој
имот.
Времетраење на друштвото
Член 4
Друштвото се основа на неопределено време.
Печат и штембил
Член 5
Друштвото има печат и штембил во кои е содржан
називот на фирмата.
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Основачот може да ја промени фирмата со донесување на одлука за промена на статутот што ја донесува
собранието на друштвото.
Фирма и скратен назив на друштвото
Член 6
Акционерското друштво работи и учествува во
правниот промет под фирмата: Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас „МАКЕДОНИЈАГАС“ Скопје.
Скратениот назив на фирмата на друштвото е:
„МАКЕДОНИЈАГАС“ АД Скопје.
Друштвото работи и учествува во надворешниот промет под фирма: „Joint Stock Company for performing energy
activities transfer of natural gas „МACEDONIAGAS“
Skopje.
Скратениот назив на фирмата на друштвото, за настап во надворешниот промет е: „МACEDONIAGAS“
JSC Skopje.
Седиште на друштвото
Член 7
Седиште на друштвото е:
ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/10 1000 Скопје.
Предмет на работење
Член 8
Друштвото врши дејности согласно општата клаузула за бизнис, во согласност со член 7 од Законот за
едношалтерски систем и за водење на трговските регистри и регистар за други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007,
150/2007 и 140/2008).
По исклучок на ставот (1) на овој член дејностите
за кои според НКД со закон е пропишано да се вршат
само врз основа на согласност, дозвола или друг акт на
државен орган, субјектот на упис може да ги врши
откако за дејностите добил согласност, дозвола или
друг акт на државен орган согласно закон.
Приоритетна дејност на Друштвото е:
49.50 Услуги за цевоводен транспорт.
Застапување на друштвото
Член 9
Извршниот член на Одборот на директори го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет, а во негово отсуство друштвото го застапува лице
овластено од него.
Основна главнина
Член 10
Основната главнина на друштвото изнесува 25.000
Евра паричен влог во денарска противвредност според
средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот на уплатата.
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Основната главнина е распоредена на 250 Обични
акции кои се во сопственост на основачот со номинална вредност од 100 ЕВРА според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот
на уплатата на основната главнина.
Зголемување на основната главнина
Член 11
Зголемување на основната главнина може да се врши со:
- влогови;
- условно зголемување на основната главнина;
- одобрен капитал;
- средства на друштвото.
Општа резерва
Член 12
Во друштвото се формира задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат
на зафаќање од нето добивката.
Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од
15% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ кој што е еднаков на 1/5 од
основната главнина. Ако така создадената резерва се
намали мора да се дополни на ист начин.
Додека општата резерва не го надмине определениот најмал износ од став 2 од овој член може да се употребува само за покривање на загубите.
II. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО
1. Собрание на друштвото
Единствен акционер
Член 13
Правата и обврските на Собранието на друштвото
ги врши Владата на Република Македонија како единствен акционер, со седиште на ул. Илинденска бб, 1000
Скопје.
Единствен матичен број на основачот е: 4064674.
Единствениот акционер на друштвото ги остварува
правата и обврските согласно законот и овој статут, непосредно или преку лица овластени за застапување и
претставување со закон или преку полномошник кој
тој ќе го определи.
Изјава за преземање на акции од Владата
на Република Македонија како основач
Член 14
Владата на Република Македонија како основач на
друштвото презема 250 обични акции со номинален износ од 100 евра според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот на уплатата на основната главнина.
Владата го презема влогот со уплата на паричните
средства после потпишувањето на статутот, а пред
уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија, во Скопје кај носител на платен
промет.
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Овластување на собранието на акционери
Член 15
Собранието на акционери одлучува за прашања
определени со закон и овој статут, а особено за:
- одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на
друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
- избор и отповикување на членовите на Одборот на
директори;
- одобрување на работа и на водењето на работењето со друштвото на членови на Одборот на директори;
- зголемување и намалување на основната главнина
на друштвото;
- именување и разрешување на ликвидатор;
- промена на правата врзани за одделни родови и
класи акции;
- престанување на друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- преобразба на друштвото во друга форма на
друштво;
- измена на статут;
- одлучување за одобрување на големи зделки и
зделки со заинтересирана страна;
- одлучува за други прашања согласно закон и овој
статут.
Основна должност на акционерот
Член 16
Единствениот акционер е должен да го уплати номиналниот износ на запишаните акции.
2. Управување со друштвото
Одбор на директори
Член 17
Со друштвото управува одбор на директори.
Одборот на директори е составен од 3 члена, од кои
еден е извршен член и 2 неизвршни членови, од кои 1
независен член.
Одборот на директори во рамките на овластувања
определени со законот и статутот има најшироки овластувања во управувањето со друштвото во рамките на
предметот на работењето на друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на друштвото со исклучок на посебните овластува дадени на членовите на
одборот.
Одборот на директори од редот на своите незивршни членови со мнозински гласови од вкупниот број на
членови на Одборот на директори, избира претседател
на одборот, чии надлежности се утврдени со Законот за
трговски друштва.
Одборот на директори согласно законот и овој статут, како и одлуките на собранието на акционери на
друштвото, по предходно утврден предлог на извршниот директор ги врши следните работи:
- ја утврдува и води деловната политика;
- донесување на општи и поединечни акти чие што
донесување не е во надлежност на Собранието;
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- донесува одлука за промена на седиштето на
Друштвото, врз основа на која се врши промена на податокот за седиште во Централниот регистар;
- ги донесува плановите и програмите за работа на
Друштвото;
- организациски промени;
- основање и престанување на подружница, доколку
за тоа добие согласност од Акционерското собрание;
- стекнување или отуѓување на недвижен имот и
стварни права врз нив;
- изготвување на тримесечни извештаи за работа и
материјално-финансиско работење и истите ги доставува до Собранието на друштвото на усвојување;
- прифаќање и предлагање на годишен извештај и
извештај за работењето на друштвото за одобрување од
страна Собранието на друштвото;
- предлог план за распоредување на добивката, кој
се претставува на собранието на друштвото;
- прифаќање на правила за своето работење кои се
одобруваат од единствениот акционер;
- избира претседател и заменик претседател од своите членови;
- склучување на договори за кредит и засновање на
залог;
- организирање на работата на друштвото, обезбедување на стопанисувањето и чувањето на имотот на
друштвото;
- предлог за зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
- назначување на овластен ревизор за ревизија на
годишната сметка и на финансиските извештаи ако
друштвото има обврски да ги подготвува;
- во однос на сите други прашања кои не се во исклучителна надлежност на собранието на друштвото;
Измени и дополненија на актите односно одлуките на
одборот на директори се вршат врз основа на претходно
утврдениот писмен предлог од извршниот директор.
Мандат
Член 18
Членовите на одборот на директори се бираат за
време од 6 (шест) години.
Собранието на друштвото може да ги отповика сите
членови на одборот на директори и пред истекот на
времето за кое биле избрани.
Оставка
Член 19
Членот на одборот на директори може да поднесе
оставка во било кое време со поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на друштвото не наложуваат поинаку.
Права и обврски на членовите на одборот
на директори
Член 20
Членовите на одборот на директори имаат еднакви
права и обврски без оглед на тоа како се распределени
правата и обврските меѓу нив во органот.
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Работите ги вршат заедно според овластувањата
определени со закон и според работите што им се доверени во согласност со закон и статутот.
Права и обврски на извршниот член
Член 21
Правата и обврските на извршниот член на одборот
на директори се определени со закон, овој статут и договорот за уредување на односите меѓу друштвото и
извршниот член на одборот на директори (менаџерски
договор).
Должности на одборот на директори
Член 22
Одборот на директори при подготвување и спроведување на одлуките на собранието на друштвото е должен:
- на барање на собранието на друштвото да ги подготви општите акти и одлуките чие што донесување е
во надлежност на собранието на друштвото;
- да ги подготви договорите кои што можат да се
склучат само со согласност на собранието на друштвото;
- да ги извршува одлуките кои што собранието на
друштвото ги донесува во рамките на својата надлежност;
- ги донесува сите акти од областа на енергетската
дејност предвидени со закон. Донесените акти извршниот член на Одборот на директори задолжително ги
објавува во Службен весник на Република Македонија
и на веб страната на друштвото;
- да врши други работи кои што ги има согласно закон.
Забрана на конкуренција
Член 23
Член на одборот на директори не смее:
- за своја или туѓа сметка да врши работи кои што
спаѓаат во предметот на работењето на друштвото;
- да врши друга дејност или активност во друго
друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка
на друго лице;
- да биде член на орган на управување или член на
надзорен одбор, односно контролор во друго друштво
коешто има ист или сличен предмет на работење; и
- во просториите на друштвото да врши работи за
своја сметка или за туѓа сметка.
Пред изборот на физичко лице за член во одборот
на директори, кандидатот во писмена форма, го известува собранието на друштвото за сите свои дејности и
активности во друго друштво, платени и неплатени,
кои ги врши за сопствена сметка или за сметка на било
кое друго лице.
Ако член на одборот на директори постапи спротивно на забраните од став 1 на овој член, односно премолчи релевантен факт во известувањето од ставот 2
на овој член, друштвото може:
- да бара надомест на штета, или
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- да бара на друштвото да му се отстапи правната
работа што ја склучил за своја сметка и му ја даде користа што потекнува од правната работа склучена за
своја или за туѓа сметка.
Одговорност за штета
Член 24
Член на одборот на директори особено ќе се смета
за одговорен за штета ако спротивно на законот:
- на единствениот акционер му го врати она што тој
го вложил во друштвото;
- на единствениот акционер му исплати камата или
дивиденда;
- запише, стекне или земе во залог или ако ги повлече акциите на друштвото;
- го раздели имотот на друштвото;
- изврши исплата по настанувањето на неспособноста на друштвото за плаќање, односно по настанувањето на презадолженоста на друштвото;
- поднесе невистинита годишна сметка и финансиски извештај;
- ги злоупотреби и неовластено ги користи средствата на друштвото; и
- при условно зголемување на основната главнина
издаде акции, спротивно на целта, или издаде пред акциите од претходната емисија да бидат уплатени.
Комисии
Член 25
Одборот на директори може да формира една или
повеќе комисии од редот на своите членови и од други
лица.
Комисиите не може да одлучуваат за прашања што
се во надлежност на одборот на директори, ниту можат
да им се пренесат нивните права и обврски.
Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на одборот на директори.
Состаноци на одборот на директори
Член 26
Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци
и тоа на секои три месеци, при што еден од нив мора
задолжително да се одржи во рок од еден месец пред
одржување на годишнo собрание.
Состанок на Одборот на директори се свикува од
страна на претседателот на одборот на директори по
негова иницијатива, по барање на собранието на друштвото или член на одборот на директори.
Свикувањето на состанокот се врши со покана во
писмена форма, во која се наведуваат: местото, датумот, часот на одржувањето на состанокот и предложениот дневен ред.
Во итни случаи, информирањето може да биде по
телефон, факс или по електронски пат (е-маил).
Информирањето треба да биде најдоцна три дена
пред одржувањето на состанокот. Информирањето не е
потребно во случај ако на претходната седница биле
присутни сите членови на одборот на директори и на
истиот се известени за местото, датумот и часот на
следниот состанок.
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Одборот на директори може да заседава и да донесува одлуки само ако на состанокот присуствуваат
мнозинството членови на одборот.
Одборот на директори донесува одлука со мнозинство на членови на одборот.
Записници
Член 27
За работата на состаноците на одборот на директори се води записник. Записникот мора да се изготви
во рок од три дена од денот на одржувањето на состанокот.
Записникот содржи податоци за текот на состанокот на одборот на директори, времето и местото на
одржување, дневен ред на состанокот, лица кои присуствувале, дискусиите по точките од дневен ред, точките кои биле предмет на гласање и резултатите од гласањето.
Записникот го потпишуваат сите членови на одборот на директори кои биле присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот на одборот на
директори, а во негово отсуство член на одборот на директори кој по овластување на претседателот претседавал со состанокот.
Доколку некој од присутните членови, одбива да го
потпише записникот од седницата на која присуствувал, тогаш претседателот, односно членот кој по овластување на претседателот претседавал со седницата на
крајот од записникот ќе се внесе забелешка со назнака
дека членот кој присуствувал во работата на седницата
одбива да го потпише записникот, забелешката ја потврдува претседателот односно членот на одборот кој
претседавал со седницата и најмалку еден член од независните членови на Одборот на директори кој присуствувал на седницата. Во случај кога Претседателот одбива да го потпише записникот, забелешката ја потврдуваат другите членови на одборот на директори.
Одлуките на Одборот на директори се изготвуваат
веднаш по одржувањето на седницата врз основа на
потпишаниот записник од седницата.
Останатите работи во врска со работењето на Одборот на директори се регулираат со Деловник за работа
кој го донесува Одборот на директори со мнозинство
гласови од вкупниот број членови.
Начин на избор и состав на одборот
на директори
Член 28
Први членови на одборот на директори се:
1. Крсте Миладинов од Струга со живеалиште на
улица „Прва Македонска Бригада“ бр. 1, со ЕМБГ
1309962434031 и број на лична карта А0101349;
2. Исак Абази од с.Копанче, Општина Јегуновце, со
ЕМБГ 0802954470007 и број на лична карта 363568;
3. Славе Гошев од Струмица со живеалиште на улица „Огражден“ бр. 14, со ЕМБГ 0212977460007 и број
на лична карта А0038126. Независен неизвршен член.
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Права и должности на извршниот член на одборот
на директори
Член 29
Извршниот член го води работењето на друштвото
и има најшироки овластувања да ги врши сите работи
сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките
на одборот на директори и вршењето на тековните
активности на друштвото и да дејствуваат во сите
околности од името на друштвото.
Одборот на директори му го доверува на извршниот член застапувањето на друштвото во односите со
трети лица.
Член 30
Одборот на директори избира извршен член - генерален директор, со просто мнозинство од вкупниот
број на присутни членови при што и предложениот
член гласа за изборот.
Извршниот член управува и го застапува друштвото во односите со трети лица.
Извршниот член е должен да дава извештаи до претседателот на одборот на директори и до собранието на
друштвото за настанатите околности кои се од суштинско значење за друштвото.
Извршниот член се запишува во Централниот регистар на Република Македонија.
Извршниот член согласно овој статут особено ги
има следните овластувања:
- го организира извршувањето на одлуките на одборот на директори и на собранието на друштвото;
- го организира работењето на друштвото;
- остварува оперативно раководење на друштвото;
- обезбедува стопанисување и чување на имотот на
друштвото;
- донесува одлука за изгледот (обликот) на печатот,
бројот на печати и начинот на употреба, чување и ракување со печатите на друштвото;
- го претставува друштвото и ги остварува правата и
должностите кои му се доверени со акт на друштвото.
- склучува договори за вработување, одлучување за
дисциплинска одговорност и за мотивациони програми
за вработени во друштвото;
- утврдува предлози на акти и одлуки што ги донесува одборот на директори.
- врши и други работи утврдени со закон и овој
Статут.
Овластувања на неизвршните членови на одборот
на директори
Член 31
Неизвршните членови покрај правото на надзор над
водењето на работењето од страна на извршните членови, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат
книгите и документите на друштвото, имотот и хартиите од вредност и стока.
Овластувања кои не можат да се пренесат
врз извршните членови
Член 32
Одборот на директори не може да ги пренесе врз
извршните членови (извршниот член) овластувањата
кога се одлучува за:
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- затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во
приходот на друштвото;
- намалување или проширување на предметот на
работење на друштвото;
- воспоставување долгорочна соработка со други
друштва од суштествено значење за друштвото или
нејзино прекинување;
- основање и престанување на трговско друштво
што учествува со над една десеттина од основната
главнина на друштвото; и
- основање и престанување на подружници на
друштвото.
Независни членови на одборот на директори
Член 33
Независните членови се одбираат со одлуката за избор на членови на Одборот на директори.
Независните членови се избраат од редот на стручни лица, при што може да се изберат лица кои се истакнати експерти (универзитетски професори и други професионалци) во областа на енергетиката, пазарот на
енергија и деловното право или лица чија работа се заснова на принципот на непристрасност или други лица.
Независните членови се должни да ги вршат и работите за кои исклучиво се овластени неизвршните
членови во случаите кога неизвршниот член не ја извршува својата должност, избегнува или одбива да ги врши своите права, должности и обврски согласно закон
и овој статут.
Престанок на друштвото
Член 34
Друштвото престанува со:
- одлука на собранието на друштвото;
- правосилна одлука на суд со која е утврдена ништовност на друштвото и на уписот на друштвото во
Централниот регистар на Република Македонија;
- присоединување, спојување или поделба на друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување
со преземање.
III. ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ НА ДРУШТВОТО
Член 35
Сите акти што ги донесува Собранието на друштвото и одборот на директори се објавуваат на интернет
страницата или на огласна табла на друштвото.
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Влегување во сила
Член 36
Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-5810/1
28 септември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
3000.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Маврово Општина Маврово и Ростуша.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
дел од КО Маврово, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр.34/72 и 13/78).
Бр. 09-15777/1
4 ноември 2010 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
3001.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Корито - Општина
Гостивар.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Корито, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-15778/1
4 ноември 2010 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
3002.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Маврово - Општина Маврово и Ростуша.
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Маврово, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр.34/72 и 13/78).
Бр.09-15779/1
4 ноември 2010 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
__________
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3003.
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03,
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 42 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и
81/08), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНA И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ
1. Во Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 138/06 и 57/09),
во точка 4 се брише потточката ж).
2. Во точка 8, став 1 се додава нова алинеја 3, којашто гласи:
„- договорен откуп на побарувања и преземање обврски, и тоа:
а) купување на побарувањето од правни односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерезидент;
б) купување на побарувањето од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент;
в) преземање обврски од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е нерезидент;
г) преземање обврски од правни односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент.“
3. Во точка 8 се додава нов став 3 којшто гласи:
„Известувачи за кредитните работи од алинеја 3 се
резидентите кои преку работите на договорен откуп на
побарувања и преземање обврски стекнале обврска кон
нерезиденти и/или побарување од нерезиденти.“
4. Во точка 9 став 2 се менува и гласи:
„Известувачот е должен да ја извести Народната
банка на Република Македонија најдоцна до петнаесеттиот ден во месецот за претходниот извештаен период.“
5. Точка 10 се менува и гласи:
„Гувернерот на Народната банка донесува упатства
со кои подетаљно го пропишува начинот и условите за
поднесување извештаи за склучените кредитни работи
со нерезиденти.“
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6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/XIV-1/2010
4 ноември 2010 година
Скопје

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

3004.
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03,
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 20 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и
81/08), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ
НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО
1. Во Одлуката за евидентирање на кредитните работи со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/06 и 57/09), се вршат следниве измени:
- во точка 2 став 2 се менува и гласи:
„По исклучок од став 1 од оваа точка кредитните
работи како што се: емствата, гаранциите, договорените трговски кредити (одложено плаќање или авансно
плаќање) со рок пократок од една година, издадените
кредитни картички од резиденти на нерезиденти, негативните салда по тековни сметки на нерезиденти и работите на договорен откуп на побарувања и преземање
обврски, се евидентираат збирно.“
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
О.бр.02-15/XIV-2/2010
4 ноември 2010 година
Скопје

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

3005.
Врз основа на член 64 став 1 точка 1, а во врска со
член 3 од Законот за Народната банка на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Советот на Народната банка на Република Македонија,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ЦЕЛИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА
ЗА 2011 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се утврдуваат целите на монетарната политика за 2011 година.
2. Основната цел на монетарната политика е одржување на ценовната стабилност во економијата.
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3. Посредната цел на монетарната политика во 2011
година ќе биде одржувањето стабилен номинален девизен курс на денарот во однос на еврото, во функција
на остварување на основната цел од точка 2 на оваа одлука.
4. Народната банка на Република Македонија со
монетарната политика ќе ја поддржува макроекономската политика на Република Македонија за 2011 година, без притоа да се загрозува остварувањето на основната цел на монетарната политика, утврдена во точка 2
на оваа одлука.
5. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“.
Гувернер и претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија,
м-р Петар Гошев, с.р.
__________

О.бр.02-15/XIV-3/2010
4 ноември 2010 година
Скопје

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3006.
Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2010 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 31,043
до 32,364

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 31,993

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 31,713

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 25,503
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Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

Бр. 146 - Стр. 29

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 68,00
до 69,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 57,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 46,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 31,616

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ),
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од
групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,914
до 21,864

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,282

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100
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Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а
ќе се применува од 00,01 часот на 9.11.2010 година.
Бр. 02-1801/1
8 ноември 2010 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
3007.
Врз основа на член 74 став 7 од Законот за заштита
и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08 и 124/10), директорот на
Дирекцијата за заштита и спасување, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОДРЖУВАЊЕ ВО ИСПРАВНА СОСТОЈБА НА
ОЏАЦИТЕ, ДИМОВОДНИТЕ УРЕДИ, СИСТЕМИТЕ
ЗА ВОЗДУХ, СИСТЕМИТЕ ЗА ВОЗДУШНО И ВОДЕНО
ГРЕЕЊЕ, ОГНИШТАТА-КОТЛИ ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ ВО ОБЈЕКТИ, КАКО И ВО ИНДУСТРИСКИ
И ЗАНАЕТЧИСКИ ПОСТРОЈКИ
Член 1
Со овој правилник се утврдува одржувањето во исправна состојба на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништата-котли за парно греење во објекти, како
и во индустриски и занаетчиски постројки.
Член 2
Одредени изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
- оџаци се вертикални канали изведени од различен
несогорлив материјал и се дел на секое ложиште или
енергетска постројка;
- димоводни уреди се хоризонтални и вертикални
канали изведени од различен несогорлив материјал за
спроведување на продукти од согорување од секое ложиште;

8 ноември 2010

- системи за воздух се постројки од различен материјал кои служат за довод на чист и одвод на нечист
воздух;
- системи за воздушно и водено греење се видови
на геење во кои загревањето се одвива со топол воздух,
односно топла вода;
- огништа-котли за парно греење во објекти, како и во
индустриски и во занаетчиски постројки се уреди во кои
се создава топлинска енергија преку користење на разни
видови енергетски горива (тврдо, течно и гасовито).
Член 3
Одржувањето на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено
греење и огништата-котли за парно греење од членот 2
од овој правилник се врши преку:
- преглед на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и
огништата - котли за парно греење;
- чистење на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење,
огништа-котли за парно греење;
- запалување на саѓите во оџаците и во димоводните уреди;
- превземање превентивни мерки за обезбедување
на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух,
системите за воздушно и водено греење и огништатакотли за парно греење од пожар и нивно оспособување
за нормално функционирање.
Пред пуштање во употреба оџаците, димоводните
уреди, системите за воздух, системите за воздушно и
водено греење и огништата-котли за парно греење треба да имаат потврда (атест) за исправност.
Прегледот од ставот 1 на овој член се врши од страна на Дирекцијата за заштита и спасување.
Член 4
Прегледот на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење
и огништата-котли за парно греење се врши постојано,
според укажаната потреба и по повик од корисникот на
услугата.
Прегледот од ставот 1 на овој член може да се врши
и по барање од инвеститорот-изведувачот на објектот,
а се однесува на преглед пред се, на ѕидани оџаци и
вентилации и нивни приклучоци, како и на други димоводни уреди, системи за воздух, системи за воздушно и водено греење и огништа-котли за парно греење,
доколку објектот располага со нив.
За извршениот преглед инспекторите за заштита и
спасување составуваат записник за секоја извршена работа според извршените позиции на работа, во кој се
наведуваат евентуалните забелешки (недостатоци) кои
треба да се отстранат и тоа за секој објект посебно.
Член 5
Чистењето на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење
и огништата-котли за парно греење, се врши со следната динамика:
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- еднаш месечно во сезоната за греење и еднаш вон
сезоната за греење за органите на државна управа, единиците на локална самоуправа, трговските друштва,
јавните претпријатија, установите и службите за заштита и спасување од пожари на луѓето;
- двапати во периодот во сезоната за греење и еднаш вон сезоната за греење за домакинства;
- еднаш годишно за вентилационите канали и отвори;
- еднаш годишно за резервни оџаци со приклучоци
во зградите што користат парно, воздушно и водено
централно греење;
- еднаш месечно во сезоната за греење и еднаш вон
сезоната за греење за оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено
греење и огништата-котли за парно греење и
- еднаш месечно во текот на целата година за стружење и отстранување на технолошки наслаги во димоводни уреди над отворените ложишта за печење на месо и месни преработки на жар.
Ако при контролата на оџаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење се утврди дека истите се неисправни, чистењето може де се
изврши и надвор од динамиката утврдена во ставот 1
на овој член.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
3008.
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01,
26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
Просечната месечна плата по работник за месец
oктoмври 2010 година неможе да изнесува помалку од
утврдената на ниво на оддел и тоа:
Оддел.
01.
02.

05.

10.
Член 6
Во случаи кога чистењето се врши по пат на запалување тоа се врши со динамиката утврдена во членот
5 од овој правилник.
При вршење на спалувањето се превземаат неопходни мерки за заштита од пожар и се обезбедуваат соодветни апарати и уреди за гасење на пожар.
Член 7
Системите за воздушно и водено греење, огништата
-котли за парно греење во објекти и огништата (ложишта) во индустриски и занаетчиски постројки, односно
котларници на различен погон, се чистат со посебно
внимание и стручност.
При прегледот на котелот се елиминираат сите
опасности кои би можеле да предизвикаат пожар или
експлозија.
При влезот во котелот се запираат сите доводни горива кон горилникот како земен гас, пропан-бутан, мазут и други нафтени деривати,
По завршувањето на чистењето на котелот се пристапува кон преглед и на неговата внатрешност со помош на сигурносни светилки или сијалици со заштитна
мрежа (до 24 V).

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-2945/6
29 октомври 2010 година
Скопје

Директор на Дирекцијата
за заштита и спасување,
Шабан Салиу, с.р.
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24.
25.
26.

Назив на одделот
Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности
Шумарство, искористување на
шуми и соодветни услужни дејности
Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството
Вадење на камен, јаглен и лигнит,
вадење на тресет
Вадење на руди на метал
Вадење на други руди и камен
Производство на прехранбени
производи и пијалоци
Производство на тутунски производи и ферментација на тутун
Производство на текстилни ткаенини
Производство на облека; доработка и боење на крзно
Штавење и доработка на кожа,
производство на куфери, рачни
торби, седла, сарачки производи и
обувки
Преработка на дрво, производи од
дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и
плетарски материјал
Производство на целулоза, хартија и производи од хартија
Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми
Производство на кокс, деривати
на нафта и нуклеарно гориво
Производство на хемикалии и хемиски производи
Производство на производи од гума и производи од пластични маси
Производство на производи од
други неметални минерали

Износ
9.630

14.310
9.013

18.141
17.142
14.765
12.591
11.905
6.692
7.137

7.200

7.654
13.509
14.429
24.355
22.651
9.002
15.317
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27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.
40.
41.
45.
50.

51.

52.

55.
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Производство на основни метали
Производство на метални производи во металопреработувачката
фаза, освен машини и уреди
Производство на машини и уреди,
неспомнати на друго место
Производство на канцелариски
машини и компјутери
Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на
друго место
Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и
апарати
Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и
часовници
Производство на моторни возила,
приколки и полуприколки
Производство на други сообраќајни средства
Производство на мебел и други
разновидни производи, неспомнати на друго место
Рециклажа
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода
Собирање, пречистување и дистрибуција на вода
Градежништво
Продажба, одржување и поправка
на моторни возила и мотоцикли,
продажба на мало на моторни горива
Трговија на големо и посредничка
трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли
Трговија на мало, освен трговија
со моторни возила и мотоцикли;
поправка на предмети за лична
употреба и за домаќинствата
Хотели и ресторани

14.905

60.

11.485

62.
63.

12.071
64.
18.905
65.
13.403

66.

8.888

67.
70.

19.380
71.
9.988
16.951
72.
8.617
8.839
26.877
13.835
11.310

19.438

73.
74.
75.
80.
85.
90.

91.
92.

16.600

93.
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Копнен сообраќај, цевоводен
транспорт
Воздушен сообраќај
Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на
патничките агенции
Поштенски активности и телекомуникации
Финансиско посредување, освен
осигурување и пензиски фондови
Осигурување и реосигурување,
пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита
Помошни активности во финансиското посредување
Активности во врска со недвижен
имот
Изнајмување на машини и опрема
без ракувач и изнајмување на
предмети за лична употреба и за
домаќинствата
Компјутерски и сродни активности
Истражување и развој
Други деловни активности
Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита
Образование
Здравство и социјална работа
Отстранување на отпадни води и
ѓубре, санитарни и слични активности
Дејност на организации врз база
на зачленување
Рекреативни, спортски, културни
и забавни активности
Други услужни дејности

20.456
23.012
26.241

26.020
35.368
18.922

13.473
22.385
18.922
12.953
18.336
15.864
15.706

12.505
21.273
13.280
8.798

Месечно даночно ослободување 7.035.
9.886
10.441

Министер,
Џељаљ Бајрами, с.р.
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