
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број 111       Год. LXI Понеделник, 19 декември 2005 Цена на овој број е 350 денари 

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1515. Указ бр. 13 од Претседателот на Р

публика Македонија...........................
1516. Закон за изменување на Законот 

социјалната заштита...........................
1517. Закон  за изменување и дополнувањ

на Законот за здравствената заштита
1518. Одлука за давање согласност н

утврдената стапка на надомест о
вкупниот приход на друштвата ко
вршат енергетска дејност за финанс
рање на работењето на Регулаторнат
комисија за енергетика на Републик
Македонија за 2006 година................

1519. Декларација за воведување на е-Па
ламент во Собранието на Републик
Македонија..........................................

1520. Одлука за давање на земјоделск
земјиште во сопственост на држават
на плодоуживање на одредени катег
рии социјално необезбедени лица 
определување видот и висината н
помошта...............................................

1521. Одлука за определување на видов
на стока кои се предмет на постапув
ње на царинските органи на опред
лени гранични премини......................

1522. Одлука за престанок на користење 
давање на користење на недвижн
ствар.....................................................

1523. Одлука за купување на недвижн
ствар со непосредна спогодба............

1524. Одлука за давање согласност н
Програмата за изменување и до
полнување на Програмата за инв
стициони вложувања на ЈПАУ �М
кедонија� - Скопје за 2005 година..

1525.  Одлука за продажба на удел в
Друштвото за ремонт на пруги 
нискоградба ЈП �Македонски ж
лезници� ДООЕЛ - Скопје..............
С О Д Р Ж И Н А
Стр. 
е-
... 2 
за 
... 2 
е 

.. 2 
а 
д 
и 
и-
а 
а 

... 5 
р-
а 

. 5 
о 
а 
о-
и 
а 

... 

 
 
 
 
 

6 
и 
а-
е-
.. 8 
и 
а 

... 9 
а 
.. 9 
а 
-
е-
а-
.. 10 
о 
и 
е-
.. 10 

 Стр. 
1526. Програма за обезбедување на средс-

тва за уредување и одржување на гро-
бишта и гробови на паднати борци во 
антифашистичката војна и другите 
национално ослободителни војни во 
Македонија погребани на територија-
та на Република Македонија за 2006 
година..................................................... 10 

1527. Правилник за конзерваторските 
истражувања........................................... 11 

1528. Правилник за археолошките истра-
жувања.................................................... 13 

1529. Правилник за содржината и методо-
логијата за изработка на заштитно-
конзерваторските основи за култур-
ното наследство..................................... 24 

1530. Правилник за валоризација, катего-
ризација и ревалоризација на култур-
ното наследство..................................... 33 

1531. Правилник за техничките и органи-
зациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на 
личните податоци.................................. 40 

1532. Правилник за начинот на  водење на 
евиденција и образецот за евиденци-
јата на збирки на лични податоци........ 42 

1533. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на евиденција за 
извршен пренос на лични податоци 
во други држави..................................... 46 

1534. Правилник за операциите на обра-
ботка на личните податоци што 
претставуваат посебен ризик за сло-
бодите и правата на субјектот на 
лични податоци.................................. 49 

1535. Правилник за формата, содржината 
и начинот на водење на Централен 
регистар.................................................. 49 

1536. Решение  на Комисијата за хартии од 
вредност.................................................. 53 



Стр. 2 - Бр. 111 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 декември 2005 
 

 Стр. 
1537. Упатство за начинот на пополнување 

на Прегледот за одржување на про-
сечно ниво на задолжителна резерва 
на банките во денари............................. 53 

1538. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на геотермална енергија......... 55 

1539. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија........... 57 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 
1515. 

У К А З   БР. 13 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 42/2001) 
Се поставува по мирновремена и воена формација 
за Командант на 1. механизирана пешадиска брига-

да �А�, во здружено оперативната команда, во Гене-
ралштабот на Армијата на Република Македонија 
полковник Сејдини Самед Насер 
лична ВЕС: 31640, ЕМБГ: 2910957363001 
ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал, 
ВЕС-31140, БГ-04, гарнизон Штип. 
До сега: Командант на 1. пешадиска бригада, во Ко-

мандата на копнената војска, во Генералштабот на Ар-
мијата на Република Македонија. 
Овој указ да се изврши веднаш. 
  
  Указ бр. 07-1031                         Претседател 

14 декември 2005 година      на Република Македонија, 
        Скопје                      Бранко Црвенковски, с.р. 

__________ 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1516. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

социјалната заштита, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 13 декември 2005 година. 
 
   Бр. 07-4619/1                           Претседател 

13 декември 2005 година      на Република Македонија, 
    Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за социјалната заштита (�Службен вес-

ник на Република Македонија� брoj 50/97, 16/2000, 
17/2003, 65/2004 и 62/2005), во членовите 43 став 1, 45 
став 1 алинеја 1 и 46 став 3 зборовите: �судскиот реги-
стар" се заменуваат со зборовите: �Централниот реги-
стар на Република Македонија". 

 Стр. 
1540. Одлука за издавање на лиценца за вр-

шење на енергетска дејност снабдува-
ње со геотермална енергија.................. 61 

1541. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност дистри-
буција на геотермална енергија........... 62 

1542. Одлука на Регулаторната комисија.... 64 
 Коефициенти за порастот на цените на 
производителите на индустриски произ-
води во Република Македонија за ноем-
ври 2005, година претходни податоци...... 64 

 Огласен дел........................................... 1-64
 

Член 2 
Членот 1 од овој закон ќе се применува од 30 сеп-

тември 2006 година. 
 

Член 3 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на законот. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија�. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE 

SOCIALE  
Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje sociale (�Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë� nr. 50/97, 16/2000, 17/2003, 
65/2004 dhe 62/200), në nenet 43 paragrafi 1, 45 paragrafi 
1 alineja 1 dhe 46 paragrafi 3, fjalët �regjistri gjyqësor� 
zëvendësohen me fjalët: �Regjistri qendror i Republikës së 
Maqedonisë�. 

 
Neni 2 

Neni 1 i këtij ligji do të zbatohet prej 30 shtator 2006 
        

Neni 3 
Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë të verifikojë tekst të pastër të ligjit. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
__________ 

1517. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здравствената заштита, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 13 декември 2005 година. 
 
   Бр. 07-4622/1                           Претседател 

13 декември 2005 година      на Република Македонија, 
        Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 



19 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 3 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита (�Службен 

весник на Република Македонија� број 38/91, 46/93, 
55/95, 10/2004 и 84/2005), во членот 32 по ставот 1 се 
додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:  

�Средства за остварување на загарантираните права и 
утврдените потреби и интереси од ставот 1 на овој член се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од на-
доместокот што го плаќаат правните лица коишто произве-
дуваат или увезуваат тутунски производи кои содржат 
штетни материи по здравјето на населението. 
Надоместокот од ставот 2 на овој член е приход на Бу-

џетот на Република Македонија и се уплаќа на соодветна 
уплатна сметка, во рамките на трезорската сметка.� 
Во ставот 2 кој станува став 4 зборовите: �со Репуб-

личкиот буџет� се заменуваат со зборовите: �согласно 
со ставот 2 од овој член�. 
Ставовите 4 и 5  стануваат ставови 5 и 6. 

Член 2 
По членот 32 се додаваат пет нови члена 32-а, 32-б, 

32-в, 32-г и 32-д, кои гласат: 
  

�Член 32-а 
Висината на надоместокот што се плаќа при произ-

водство и увоз на тутунски производи изнесува: 
- за една произведена или увезена цигара што содр-

жи тутун 0,25 ден/парче, 
- за една произведена или увезена пура или цигари-

лос што содржи тутун 10 ден/парче, 
- за едно произведено или увезено пакување на ту-

тун за џвакање 15,00 ден/пакување, 
- за едно произведено или увезено пакување на ту-

тун за виткање 15,00 ден/пакување и 
- за едно произведено или увезено пакување на ту-

тун за луле 15,00 ден/пакување. 
Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот 1 

на овој член е правното лице кое произведува тутунски 
производи. 
Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот 1 на 

овој член е правното лице кое увезува тутунски производи. 
Надоместокот од ставот 1 на овој член за обврзни-

кот од ставот 2 на овој член го пресметува производи-
телот кој е должен да го уплати надоместокот на соод-
ветната уплатна сметка во рамките на трезорската сме-
тка, во рок од 15 дена по истекот на секој календарски 
месец во кој се пуштени тутунските производи во сло-
бодно правен промет. 
Надоместокот од ставот 1 на овој член за обврзни-

кот од ставот 3 на овој член го пресметува и наплатува 
царинскиот орган при наплата на царинските давачки 
за увоз и го уплатува на соодветната уплатна сметка во 
рамките на трезорската сметка. 
Надоместокот за производство на тутунски произ-

води не се плаќа, доколку количината на производите 
што се фактурира е извезена. 
Во случајот од ставот 6 на овој член производите-

лот  што го фактурирал производот е должен кон фа-
ктурата да приложи извозна царинска декларација од 
извозникот, како доказ дека количината на производот 
на кој не е пресметан надоместокот е извезен од Репуб-
лика Македонија. 
Во случај на извоз, на докажливо неупотребени или 

уништени под даночен надзор тутунски производи, за 
кои е пропишан надоместок во ставот 1 на овој член  и  
за кои претходно е платен надоместокот од ставот 1 на 
овој член, обврзникот има право на враќање на уплате-
ниот надоместок за извезените, докажливо неупотребе-
ните или уништените под даночен надзор количини ту-
тунски производи,  во согласност со прописот од чле-
нот 32-б став 2 на овој закон. 

Член 32-б 
Обврзникот за плаќање на надоместокот од членот 32-

а на овој закон може до Управата за јавни приходи да 
поднесе барање за враќање на надоместокот од членот 32-
а на овој закон, за количината што е извезена, докажливо 
неупотребена или уништена под даночен надзор. 
За  начинот и постапката и рокот за враќање на надо-

местокот од ставот 1 на овој член,  соодветно ќе се приме-
нуваат одредбите од прописите за даночната постапка.   

 
Член 32-в 

Начинот и постапката на утврдување, пресмету-
вање и уплатување ги пропишува министерот кој ра-
ководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на здравството во согласност со 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на финанси-
ите. 
Во постапката за утврдување, пресметување и упла-

тување на надоместокот се применуваат одредбите од 
прописите за даночна постапка, доколку со овој закон 
поинаку не е определено. 
Обврзникот за плаќање на надоместокот е должен 

навремено и правилно да го пресметува и уплатува на-
доместокот, како и да води, одржува и чува уредна и 
точна евиденција за пресметаниот и уплатениот надо-
месток. 
Министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на здравството 
во согласност со министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на финансиите донесува поблиски прописи за начинот 
и постапката за водење и чување на евиденцијата од 
ставот 3 на овој член. 
Надлежна за контрола на утврдувањето, пресмету-

вањето и уплатата на надоместокот, ослободувањето 
од плаќањето на идниот надоместок, како и за почиту-
вање на роковите за уплатување на надоместоците е 
Управата за јавни приходи. 

 
Член 32-г 

Управата за јавни приходи е должна да води еви-
денција на обврзниците за плаќање на надоместоците 
од членот 32-а став 1 на овој закон. 
Министерот кој раководи со органот на државната 

управа, надлежен за работите од областа на здравство-
то во согласност со министерот кој раководи со орга-
нот на државната управа, надлежен за работите од об-
ласта на финансиите ги пропишува содржината, начи-
нот на водење на евиденцијата на обврзниците, како и 
начинот на доставување на податоците за водење на 
евиденцијата. 
Обврзникот за плаќање на надоместокот е должен, во 

рок од 15 дена од денот на настанувањето на обврската за 
плаќање на надоместокот, до Управата за јавни приходи 
да достави податоци заради негово евидентирање, во сог-
ласност со прописот од ставот 2 на овој член.  

 
Член 32-д 

За застареноста на  обврската за плаќање на надо-
местокот соодветно се применуваат одредбите од про-
писите за даночната постапка.� 

 
Член 3 

Во членовите 93 став 1, 200-ѕ став 2 и 200-и став 2 збо-
ровите: �судскиот регистар� се заменуваат со зборовите: 
�Централниот регистар на Република Македонија�.   

 
Член 4 

Во членот 155 став 2 зборовите: �регистарот кај 
надлежниот суд� се заменуваат со зборовите: �Цен-
тралниот регистар на Република Македонија�.   
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Член 5 
По членот 191 се додава нов член 191-а, кој гласи: 

�Член 191-а 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице, ако не го пресме-
та или неточно го пресмета надоместокот, односно не 
го пресмета на начин предвиден со овој закон или на-
доместокот не го уплати во пропишаните рокови сог-
ласно со членот 32-а од овој закон. 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 

казни и одговорното лице во правното лице за дејстви-
јата од ставот 1 на овој член.� 

 
Член 6 

Во членовите 200-х и 200-ч зборовите: �кај надлеж-
ниот суд� се бришат. 

Член 7 
Одредбите на членовите 1, 2 и 5 на овој закон ќе се при-

менуваат од 1 јануари 2006 година, а одредбите на членовите 
3, 4 и 6 ќе се применуваат од 30 септември 2006 година.  

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

__________ 
 

LIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 
LIGJIT PËR MBROJTJEN SHËNDETËSORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojtjen shëndetësore (�Gazeta zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë� numër 38/91, 46/93, 55/95, 
10/2004 dhe 84/2005) në nenin 32 pas paragrafit 1, shtohen 
dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:  

 �Mjetet për realizimin e të drejtave të garantuara 
dhe nevojave e interesave të përcaktuara nga paragrafi 1 
i këtij neni, sigurohen nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë dhe nga kompensimi që e paguajnë 
personat juridikë që prodhojnë ose importojnë prodhime 
të duhanit, të cilat përmbajnë materie të dëmshme për 
shëndetin e popullatës. 

Kompensimi nga paragrafi 2 i këtij neni, është hyrje e 
Buxhetit të Republikës së Maqedonisë dhe paguhet në llogarinë 
përkatëse për pagesë, në kuadër të llogarisë së thesarit.� 

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragraf 4, fjalët: �me 
Buxhetin Republikan�, zëvendësohen me fjalët: �sipas 
paragrafit 2 të këtij neni�. 

Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 5 dhe 6. 
 

Neni 2 
Pas nenit 32 shtohen pesë nene të reja 32-a, 32-b, 32-v, 

32-g dhe 32-d, si vijojnë: 
  

�Neni 32-a 
Lartësia e kompensimit që paguhet gjatë prodhimit dhe 

importit të prodhimeve të duhanit është: 
- për një cigare të prodhuar ose të importuar që 

përmban duhan, 0,25 den/copa, 
- për një pure ose cigarilos të prodhuar ose të importuar 

që përmban duhan, 10 den/copa, 
- për një paketim të prodhuar ose të importuar të 

duhanit për përtypje, 15,00 den/paketimi,  
- për një paketim të prodhuar ose të importuar të 

duhanit për mbështjellje, 15,00 den/paketimi, dhe  
- për një paketim të prodhuar ose të importuar të 

duhanit për llullë, 15,00 den/paketimi. 
Obligues për pagesën e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij 

neni është personi juridik, i cili prodhon prodhime të duhanit. 
Obligues për pagesën e kompensimit nga paragrafi 1 i këtij 

neni është personi juridik, i cili importon prodhime të duhanit. 
Kompensimin nga paragrafi 1 i këtij neni për obliguesin nga 

paragrafi 2 i këtij neni, e llogarit prodhuesi i cili obligohet që ta 
paguajë kompensimin në llogarinë përkatëse për pagesë, në 
kuadër të llogarisë së thesarit, në afat prej 15 ditësh pas kalimit 
të çdo muaji kalendarik në të cilin janë lëshuar prodhimet e 
duhanit në qarkullim të lirë juridik. 

Kompensimin nga paragrafi 1 i këtij neni për 
obliguesin nga paragrafi 3 i këtij neni, e llogarit dhe 
arkëton organi doganor gjatë arkëtimit të shpenzimeve 
doganore për importin dhe e paguan në llogarinë përkatëse 
për pagesë në kuadër të llogarisë së trezorit. 

Kompensimi për prodhimin e prodhimeve të duhanit 
nuk paguhet, nëse sasia e prodhimeve që faturohet është e 
eksportuar. 

Në rastin nga paragrafi 6 i këtij neni, prodhuesi që e ka 
faturuar prodhimin, obligohet që faturës t�i bashkëngjisë 
deklaratën doganore të eksportit nga eksportuesi, si dëshmi 
se sasia e prodhimit për të cilin nuk është llogaritur 
kompensimi është eksportuar nga Republika e Maqedonisë. 

Në rast të eksportit të prodhimeve të provuara si të 
papërdorura ose të shkatërruara me mbikëqyrje tatimore, 
për të cilat përcaktohet kompensimi në paragrafin 1 të këtij 
neni dhe, për të cilat paraprakisht është paguar kompensimi 
nga paragrafi 1 i këtij neni, obliguesi ka të drejtë në 
kthimin e kompensimit të paguar për sasitë eksportuara të 
prodhimeve të duhanit, të provueshme si të papërdorura 
ose të shkatërruara me mbikëqyrje tatimore, sipas 
dispozitës nga neni 32-b paragrafi 2 i këtij ligji. 

 
Neni 32-b 

Obliguesi për pagesën e kompensimit nga neni 32-a i 
këtij ligji, në Drejtorinë e hyrjeve publike mund të 
paraqesë kërkesë për kthimin e kompensimit nga neni 32-a 
i këtij ligji, për sasinë që është eksportuar, të provuar si të 
papërdorur ose të shkatërruar me mbikëqyrje tatimore.  

Për mënyrën e procedurën dhe afatin për kthimin e 
kompensimit nga paragrafi 1 i këtij neni, do të zbatohen 
dispozitat nga normat për procedurën tatimore.   

 
Neni 32-v 

Mënyrën dhe procedurën për verifikimin, përllogaritjen 
dhe pagesën i përcakton ministri që udhëheq me organin e 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
shëndetësisë, në pajtim me ministrin që udhëheq me 
organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga 
sfera e financave. 

Në procedurën për verifikimin, përllogaritjen dhe 
pagesën e kompensimit, zbatohen dispozitat nga normat 
për procedurën tatimore, nëse me këtë ligj nuk është 
përcaktuar ndryshe. 

Obliguesi për pagesën e kompensimit obligohet që me 
kohë dhe në mënyrë të drejtë ta llogarisë dhe paguajë 
kompensimin, si dhe të udhëheqë, mbajë dhe ruajë 
evidencë të rregullt dhe të saktë për kompensimin e 
përllogaritur dhe të paguar. 

Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore 
kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë, në pajtim me 
ministrin që udhëheq me organin e administratës shtetërore 
kompetent për punët nga sfera e financave, miraton dispozita 
më të afërta për mënyrën dhe procedurën e udhëheqjes dhe 
ruajtjes së evidencës nga paragrafi 3 i këtij neni. 

Kompetente për kontrollin e verifikimit, përllogaritjes dhe 
pagesës së kompensimit, lirimin nga pagesa e kompensimit të 
ardhshëm, si dhe për respektimin e afateve për pagesën e 
kompensimeve, është Drejtoria e hyrjeve publike. 

 
Neni 32-g 

Drejtoria e hyrjeve publike obligohet që të udhëheqë 
evidencë për obliguesit për pagesën e kompensimeve nga 
neni 32-a paragrafi 1 i këtij ligji. 

Ministri që udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë, në 
pajtim me ministrin që udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga sfera e financave, e 
përcakton përmbajtjen, mënyrën për mbajtjen e evidencës 
së obliguesve, si dhe mënyrën e paraqitjes së të dhënave 
për mbajtjen e evidencës. 

Obliguesi për pagesën e kompensimit, në afat prej 15 
ditësh, nga dita e krijimit të obligimit për pagesën e 
kompensimit, në Drejtorinë e hyrjeve publike, obligohet të 
paraqesë të dhëna për evidentimin e tij, në pajtim me 
dispozitën nga paragrafi 2 i këtij neni.  
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Neni 32-d 
Për vjetërsimin e obligimit për pagesën e kompensimit, 

në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga normat për 
procedurën tatimore.� 

Neni 3 
Në nenet 93 paragrafi 1, 200-x paragrafi 2 dhe 200-i 

paragrafi 2, fjalët �regjistri qendror� zëvendësohen me 
fjalët �Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë�.   

 
Neni 4 

Në nenin 155 paragrafi 2 fjalët �regjistri te gjyqi 
kompetent� zëvendësohen me fjalët �Regjistri qendror i 
Republikës së Maqedonisë�.    

Neni 5 
Në  nenin 191 shtohet neni  i ri 191 -a si vijon: 
 

�Neni 191-a 
Me dënim me para prej 200.000 deri në 300.000 denarë 

do të dënohet për kundërvajtje personi juridik, nëse nuk e 
llogarit ose në mënyrë jo të saktë e llogarit kompensimin, 
përkatësisht nuk e llogarit në mënyrën e paraparë me këtë 
ligj ose kompensimin nuk e paguan në afatet e përcaktuara 
sipas nenit 32-a të këtij ligji. 

Me dënim me para prej 30.000 deri në 50.000 denarë 
do të dënohet edhe personi përgjegjës te personi juridik për 
veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.�  

Neni 6 
Në nenet 200-h dhe 200-ç, fjalët �te gjyqi kompetent� 

fshihen.  
Neni 7 

Dispozitat e neneve 1, 2 dhe 5 të këtij ligji, do të zbatohen 
nga 1 janari i vitit 2006, ndërsa dispozitat e neneve 3, 4 dhe 6 
do të zbatohen nga 30 shtatori i vitit 2006.  

Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 

�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 
__________ 

1518. 
Врз основа на член 11-и став 3 од Законот за енер-

гетика (�Службен весник на Република Македонија� 
број 47/97, 40/99, 98/2000, 94/2002, 38/2003 и 40/2005),  
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 13 декември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА УТВРДЕНАТА 
СТАПКА НА НАДОМЕСТ ОД ВКУПНИОТ ПРИ-
ХОД НА ДРУШТВАТА КОИ ВРШАТ ЕНЕРГЕТ-
СКА ДЕЈНОСТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2006 ГОДИНА 
 
1. Се дава согласност стапката на надомест за фи-

нансирање на работењето на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија за 2006 година да 
изнесува 0,053 % од вкупниот приход на друштвата 
кои вршат енергетска дејност во Република Македони-
ја, остварен во 2005 година. 

2. Друштвата од точката 1 на оваа одлука се должни 
утврдената надомест да ја уплатат на сметка на Регула-
торната комисија за енергетика во два подеднакви дела и 
тоа првиот дел најдоцна до 30 април 2006 година, а втори-
от дел најдоцна до 30 септември 2006 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07 - 4621/1                      Претседател 

13 декември 2005 година   на Собранието на Република 
     Скопје                             Македонија,  
                           д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

1519. 
Врз основа на член 68, став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, а согласно со преземените обврски 
на Република Македонија од: 

- Декларацијата прифатена од земјите членки на 
Пактот за стабилност за Југоисточна Европа, потпиша-
на на 4 јуни 2002 година, 

- Агендата за развој на информатичкото општество 
за земјите од Југоисточна Европа, донесена на 20 
октомври 2002 година, 

- Акциониот план на Европската комисија Е-Europe 
2005, 

- Заклучоците од Министерската конференција за 
електронска управа, во 2003 година, 

- Завршната декларација на светскиот самит за ин-
форматичко општество (WSIS) усвоена во 2003 година 
во Женева, 

- како и други договори и конвенции ратификувани 
од страна на Република Македонија, 
Согласно со усвоените од Собранието на Република 

Македонија �Декларација за забрзан развој на инфор-
матичкото општество и дигитална економија во Репуб-
лика Македонија како национален приоритет� (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 48/2002) и �Национална страте-
гија за развој на информатичко општество� од 21 сеп-
тември 2005 година, 
Тргнувајќи од потребата за придвижување на Ре-

публика Македонија кон економијата базирана на знае-
ње преку одржлив развој на информатичкото општес-
тво и континуираното создавање поволна околина и 
пракса на добро раководење (подигање на е-подготве-
носта), 
Следејќи ја потребата Собранието на Република 

Македонија да го зголеми капацитетот преку користе-
ње на информациско-комуникациската технологија за-
ради унапредување на ефективноста и ефикасноста во 
работењето и особено во процесот на хармонизација со 
asquis, 
Тргнувајќи од фактот дека информатичките рефор-

ми позитивно влијаат врз развојот на политичката кул-
тура, подобрената комуникација на граѓаните и невла-
диното општество со институциите, меѓусебната кому-
никација на институциите и меѓу сите сегменти во оп-
штеството, 
Имајќи предвид дека информатичкото општество ја 

развива партиципативната демократија преку зголеме-
ната транспарентност овозможувајќи јавните податоци 
да бидат достапни во отворен и стандардизиран фор-
мат, а граѓаните, невладиното општество, јавноста и 
експертите, со своите иницијативи, да учествуваат во 
донесувањето на одлуките (е-демократија и е-легисла-
тива), 
Имајќи предвид дека модерната информатичка ко-

муникација служи како моќна алатка која овозможува 
законодавците од различни држави заедно поефикасно 
да работат на глобалните предизвици (глобален е-пар-
ламент), 
Пристапувајќи кон примената на пропишаните 

стандарди на Европската комисија за е-услугите и ти-
повите на документи за сите нејзини членки кои се дел 
од Рамката за европска интероператибилност како пре-
дуслов за успешно функционирање на Унијата како на 
меѓувладино ниво, така и во однос на вклученоста на 
граѓаните, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 15 декември 2005 година, донесе 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА Е-ПАРЛАМЕНТ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Собранието на Република Македонија укажува 

на потребата да се пристапи кон изготвување на Про-
ект за воведување на Е-Парламент. 
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2. Проектот да биде изготвен согласно со меѓуна-
родно утврдените стандарди применувајќи ги принци-
пите на лесна достапност, модуларност и надградба со 
нови функции согласно Деловникот за работата на Со-
бранието на Република Македонија и растечките по-
треби на корисниците. 

3. Со изготвувањето на Проектот да се опфати це-
лосна дигитализација на законодавната постапка и за-
конодавната база на податоци, одржувањето на седни-
ците на Собранието на Република Македонија, седни-
ците на работните тела, работата на Службата на Со-
бранието, како и лесно следење на целиот процес на 
влегување во сила на законите, вклучувајќи автоматски 
систем за нотификација и систем за менаџерирање на 
амандманите. 

4. Во функција на поголема транспарентност на ра-
ботата на Собранието на Република Македонија да се 
модернизира начинот на комуникацијата со јавноста 
користејќи ги придобивките на информатичката техно-
логија (електронска пошта, современо концепирање на 
содржините на веб страницата, Собранискиот канал 
итн.), што ќе овозможи корисниците да им ги пренесат 
на пратениците своите погледи и мислења за актуелни-
те законодавни теми. 

5. Во функција на поефикасна соработка со другите 
институции во државата да се обезбеди електронска 
комуникација и споделување на информациите со дру-
гите сегменти од Република Македонија. 

6. При изготвувањето и реализацијата на Проектот 
да се користат сите расположливи информатички капа-
цитети во Република Македонија, искуствата од други-
те парламенти и глобалната е-парламент мрежа. 

7. За целосно имплементирање на Проектот, Собра-
нието на Република Македонија да ги прифати донаци-
ите од странски институции и организации, како и да 
обезбеди дел од потребните средства да се одвојат од 
Буџетот на Република Македонија. 

8. Оваа декларација ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-4655/1                          Претседател 
15 декември 2005 година   на Собранието на Република 
               Скопје                                Македонија, 
                                             д-р Љупчо Јордановски, с.р 

 
__________  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1520. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за земјо-

делско земјиште (�Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 25/98 и 18/99) и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија (�Службен вес-
ник на Република Македонија" број 59/00, 12/03 и 
55/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на  29.11.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО 
СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА  НА ПЛОДОУ-
ЖИВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ СОЦИ-
ЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА И ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ  ВИДОТ И ВИСИНАТА НА ПОМОШТА  

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат категориите на социјал-

но необезбедени лица, условите, критериумите и роковите за 
давање на земјоделско земјиште во сопственост на државата, 
на плодоуживање, како и видот и висината на помошта.  

Член 2 
Земјоделско земјиште во сопственост на државата 

се дава на плодоуживање во корист на домаќинството 
и едно лице од домаќинството, иден финансиски и пра-
вен носител подносител на барањето кое е: 

- корисник на социјална помош способен за работа, 
а социјално необезбеден, согласно Законот за  социјал-
на заштита; 

- невработени,  евидентирани како невработени над 
1 година во Агенцијата за вработување; 

- лица на кои им престанало правото на паричен на-
домест во рок од една година од престанувањето на 
правото на паричен надомест; 

- невработено лице-корисник на паричен надомест 
согласно Законот за вработување и осигурување во 
случај на невработеност; 

- лице чиј работен однос престанал со технолошки 
вишок или  со стечај; 

-  социјално необезбеден земјоделец. 
 

Член 3 
За давање на плодоуживање на земјоделско земји-

ште, Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство обезбедува земјоделско земјиште во 
сопственост на државата од: 

-  неиздадено земјоделско земјиште; 
- субјекти на кои им престанало правото на кори-

стење по било кој основ; 
- земјоделско земјиште кое државата ќе го добие во 

сопственост по основ на подарок, размена, купопро-
дажба или по друг законски основ; 

- земјоделско земјиште кое по закон, прописи доне-
сени врз основа на  закон или поединечни акти на су-
дови или други државни органи ќе премине во државна 
сопственост или ќе се врати во владение на државата. 
Земјоделското земјиште во сопственост на држава-

та обезбедено врз основа на став 1 од овој член може 
да се даде на плодоуживање доколку нема никакви 
правни товари. 
Предмет на давање на плодоуживање не е земјодел-

ско земјиште кое е предмет на денационализација. 
 

Член 4 
Комисијата од член 7 на оваа одлука може да даде 

земјоделско земјиште на плодоуживање најмногу до 5 
хектари во системот на наводнување и најмногу до 10 
хектари надвор од системот на наводнување. 

 
Член 5 

Доколку Комисијата од член 7 на оваа одлука утвр-
ди дека е потребна парцелација на одредени површини 
заради давање на поединечно користење на деловите 
од постојната целина и запазување на максимумот од 
член 4 на оваа одлука, истата ќе го извести Државниот 
завод за геодетски работи и ќе побара од него да извр-
ши парцелација. 
Државниот Завод за геодетски работи е должен во 

рок од 30 дена парцелацијата да ја изврши и за тоа да ја 
извести Комисијата од член 7 на оваа одлука. 

 
Член 6 

Во случаите кога парцелата на земјоделското земји-
ште во своите природни или катастарски граници е пого-
лема од определената површина од член 4 од оваа одлука, 
а по оценка на Комисијата определена со член 7, нејзина-
та парцелација е сврзана со трошоци, би ја нарушила 
целината, економското искористување на земјиштето или 
на друг начин би го отежнала или би го одложила 
давањето на земјоделско земјиште на плодоуживање, 
парцелата може да не се раситнува и да се даде на 
заинтересираните плодоуживатели како целина, под 
услов тие да ја побараат како здружени плодоуживатели. 
Кога плодоуживалителите ќе се здружат заради до-

бивање на земјоделско земјиште на плодоуживање под 
условите од став 2 на овој член, површината која ја со-
чинуваа парцелата поделена со бројот на здружени 
плодоуживатели не може да ја  надмине определената 
површина од член 4 на оваа одлука по еден плодоужи-
вател. 
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Во случаите од став 1 и 2 на овој член ќе се склучи 
единствен договор за парцелата за сите плодоуживате-
ли во кој ќе се утврди начинот на користење на право-
то, правото на истапување и можностите трети лица да 
се вклучат место оние кои истапуваат од договорот, до-
колку влегуваат во категориите на лица од член 2 на 
оваа одлука. 

 
Член 7 

По обезбедување на земјоделското земјиште од 
член 3 на оваа одлука Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство објавува јавен повик за 
заинтересираните лица од членот 2 на оваа одлука. 
Јавниот повик од став 1 на овој член ќе се објави во 

два дневни весници и во локалните медиуми. 
Јавниот повик ќе биде отворен се до давањето на 

плодоуживање на последната објавена површина, но 
најмногу до 3 месеци од денот на објавувањето на јав-
ниот повик. 
Доколку во рокот од став 3 не се даде земјоделско 

земјиште на плодоуживање, јавен повик ќе се објави 
повторно во рок од 30 дена. 
Постапката по јавниот повик ја спроведува Комиси-

ја составена од пет члена формирана од министерот за 
земјоделство шумарство и водостопанство во секоја 
подрачна единица. 
Мандатот на комисијата трае 5 години. 
 

Член 8 
Барањето по јавниот повик треба да содржи: име и 

презиме на подносителот, точна адреса, земјоделско 
земјиште кое го бара со катастарски ознаки на истото, 
писмени докази дека е во категорија на лица од член 2 
на оваа одлука и други податоци. 
Барањето по јавен повик од став1 на овој член се 

доставува на Образец кој е составен дел на оваа одлу-
ка. 
Барањето со потребната документација се доставу-

ва до Комисијата од член 7 на оваа одлука, која најмал-
ку еднаш месечно ќе врши избор според редоследот на 
пристигнатите барања. 
Доколку за една иста парцела се пристигнати пове-

ќе барања во исто време, првенство ќе имаат лицата 
утврдени редоследно според категоризацијата од член 
2 и член 9 на оваа одлука. 

 
Член 9 

Земјоделско земјиште во сопственост на државата 
ќе се дава на плодоуживање на лицата од член 2 на 
оваа одлука согласно следните приоритети: 

- лицето од алинеја 1: 
- кое е корисник на социјална парична помош по-

долго од три години; 
- чие домаќинство брои повеќе членови; 
 
- лицето од алинеја 2: 
- кое подолго време се води во евиденција на невра-

ботени лица; 
- кое е член на домаќинство кое брои повеќе члено-

ви невработени издржувани лица; 
- кое е член на домаќинството кое нема финансиски 

приходи и имот, за што е потребно да се достави доказ 
од Управата за јавни приходи и Државен Завод за гео-
детски работи. 

 
- лицето од алинеја 3: 
- кое подолго време се води во евиденција на невра-

ботени лица; 
- кое е член на домаќинство кое брои повеќе члено-

ви невработени издржувани лица; 
- кое е член на домаќинството кое нема финансиски 

приходи и имот, за што е потребно да се достави доказ 
од Управата за јавни приходи и Државен завод за гео-
детски работи. 

- лицето од алинеја 4: 
- кое е корисник на право на паричен надоместок во 

помал износ; 
- кое е член на домаќинство кое брои повеќе члено-

ви невработени  издржувани лица; 
- кое е член на домаќинството кое нема финансиски 

приходи и имот, за што е потребно да се достави доказ 
од Управата за јавни приходи и Државен завод за гео-
детски работи. 

 
- лицето од алинеја 5: 
- чиј работен однос престанал со стечај; 
- кое е член на домаќинство кое брои повеќе члено-

ви невработени   издржувани лица; 
- кое е член на домаќинството кое нема финансиски 

приходи и  имот, за што е потребно да се достави доказ 
од Управата за јавни  приходи и Државен завод за гео-
детски работи. 

 
- лицето од алинеја 6: 
- лице кое е повратник од урбана во селска средина, 

а не е сопственик или корисник на  земјоделско земји-
ште; 

- лице кое е жител во селската средина (за тоа да 
приложува потврда од месната заедница) а не е сопс-
твеник или корисник на  земјоделско земјиште; 

- лице на кое придонесите за пензиско и здравстве-
но осигурување му ги плаќа Агенцијата за неразвиени 
подрачја; 

-  лица кои користат земјоделско земјиште на пло-
доуживање, а на  кои со присилен пропис им се нама-
лува површината и лица кои изразуваат интерес за пра-
вото од член 4 на оваа одлука. 

 
Член 10 

Комисијата по утврдување на основаноста на бара-
њето донесува одлука за доделување на земјоделско 
земјиште на плодоуживање.  
Против одлуката на Комисијата од став 1 на овој 

член незадоволната странка може да изјави жалба до 
Комисијата за решавање во управна постапка во втор 
степен од областа на земјоделството, шумарството, во-
достопанството и ветеринарството при Владата на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 11 

Врз основа на одлуката на Комисијата, министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство и барате-
лот на правото на плодоуживање склучуваат договор. 
Договорот од став 1 на овој член особено содржи: 
- податоци за земјиштето кое се дава на плодоужи-

вање (катастарски ознаки, површина, месност каде се 
наоѓа, култура и друго.); 

- времетраење на договорот; 
- условите за раскинување на договорот; 
- условите за продолжување на договорот, како и 

други услови утврдени со закон. 
Во договорот се определува и видот и висината на 

помошта која државата ја обезбедува за почнување на 
плодоуживањето. 

 
Член 12 

По еден примерок од договорот, по неговото потпи-
шување, се доставува до Агенцијата за вработување на 
Република Македонија, Центарот за социјална работа и 
подрачната единица на Министерството за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство. 

 
Член 13 

Времетраењето на договорот за давање на земјодел-
ско земјиште на плодоуживање не може да биде покус 
од 3 години, ниту подолг од 5 години и истиот може да 
се продолжи само уште еднаш за период за кој е склу-
чен основниот договор. 
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Член  14 
Воведувањето во владение на плодоуживателите ќе 

се врши со записник од страна на  Комисија формирана 
од министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, составена од претставници на Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство, Др-
жавниот завод за геодетски работи и од единиците на 
локалната самоуправа од подрачјето каде што се наоѓа 
земјоделското земјиште што се дава на плодоуживање. 

 
Член 15 

На корисниците на плодоуживањето на земјодел-
ското земјиште им следува еднократна парична помош 
во висина од 24.000,00 денари доколку по склучување-
то на договорот за давање на земјоделско земјиште на 
плодоуживање, плодоуживателите се впишат во Реги-
старот на вршители на земјоделска дејност. 
Средствата од став 1 на овој член се исплаќаат од 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство преку Програмата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството. 

 
Член 16 

Доколку поради непочитување на обврските од дого-
ворот дојде до предвремено раскинување на истиот, пло-
доуживателот е должен да ја врати паричната помош од 
член 15 на оваа одлука, како и другите надоместоци кои 
ги примил во врска со договореното плодоуживање. 

 
Член 17 

Покрај помошта од член 15 на оваа одлука, на ко-
рисникот на полодоуживањето на земјоделското земји-
ште чие домаќинство до денот на склучувањето на до-
говорот на користење на земјоделското земјиште на 
плодоуживање прима социјална помош, му се исплату-
ва и еднократна парична помош во висина до (9) девет 
просечни месечни исплати на социјална помош, но не 
повеќе од (2) две просечни нето плати по работник на 
Република Македонија, остварени во последните три 
месеци по престанувањето на правото на социјална по-
мош, а согласно Правилникот за определување на ви-
сината на правото на еднократна парична помош. 
На корисникот на плодоуживањето на земјоделското 

земјиште кој до денот на склучувањето на договорот за 
користење  користи право на паричен надоместок по осно-
ва на невработеност согласно Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност ќе му се исплати 
неискористениот дел од паричниот надоместок до (6) шест 
месечни исплати од висината на паричниот надоместок на 
невработено лице, но не повеќе од (2) две просечни нето 
плати по работник во Република Македонија, остварени во 
последните три месеци согласно Правилникот за 
определување на правото на еднократна парична помош. 
Финансиските средства за реализација на став 1 и 

став 2 од овој член ќе бидат исплатени од Министерс-
твото за труд и социјална политика. 

 
Член 18 

Во  првата година од плодоуживањето на корисници-
те на плодоуживањето на земјоделското земјиште им се 
надоместуваат придонесите од плати за пензиско и 
инвалидско осигурување, здравствено осигурување и оси-
гурување во случај на невработеност, на најниската осно-
вица за плаќање на овие придонеси сметано од денот на 
запишување во регистарот на вршители на земјоделска 
дејност. 
Средствата од став 1 на овој член се исплаќаат од 

Министерството за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство преку Програмата за поттикнување на раз-
војот на земјоделството во месечни износи. 

Член 19 
За реализација на членовите 15, 17 и 18 од оваа од-

лука, финансиски средства ќе бидат обезбедувани во 
Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 20 

Спроведувањето на оваа одлука го врши Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 
Член 21 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за давање на земјоделско 
земјиште во сопственост на државата на плодоуживање 
на одредени категории социјално необезбедени лица и 
определување видот и висината на помошта (�Службен 
весник на Република Македонија" бр. 51 /04). 

 
Член 22 

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

 
  Бр. 19-4391/1                   Претседател на Владата 

29 ноември 2005 година       на Република Македонија, 
        Скопје                       д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1521. 
Врз основа на член 70, став 1 од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
39/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 15.12.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИ НА СТОКА КОИ 
СЕ ПРЕДМЕТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА ЦАРИН-
СКИТЕ   ОРГАНИ  НА   ОПРЕДЕЛЕНИ   ГРАНИЧНИ 

ПРЕМИНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат царинските гранич-

ни премини на кои, етил алкохол и други денатурирани 
алкохоли, алкохол и алкохолни пијалаци (освен вино), 
цигари од тутун и нафтени деривати се предмет на по-
стапување во врска во царинските постапки. 

 
Член 2 

Внесување на царинското подрачје на Република 
Македонија, изнесувањето од него, како и транзитот 
преку царинското подрачје на Република Македонија, 
на пратките наведени во член 1 од оваа одлука со пат-
ни превозни средства се врши на следните гранични 
премини: 

- Богородица, 
- Ќафасан, 
- Табановце автопат, 
- Блаце и 
- Деве Баир. 
На граничниот премин Стење се врши внесување и 

изнесување само на пратки со етил алкохол и други де-
натурирани алкохоли; алкохол и алкохолни пијалаци 
(освен вино), а на граничните премини Делчево и Ново 
Село само пратки со нафтени деривати. 

 
Член 3 

Внесување на царинското подрачје на Република 
Македонија, изнесувањето од него, како и транзитот 
преку царинското подрачје на Република Македонија, 
на пратките наведени во член 1 од оваа одлука со же-
лезнички превозни средства се врши на следните гра-
нични премини: 
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- Железничка станица Гевгелија; 
- Железничка станица Табановце. 
На железничката станица Волково се врши внесува-

ње, изнесување и транзит преку царинско подрачје на 
Република Македонија, само со пратки со етил алкохол 
и други денатурирани алкохоли; алкохол и алкохолни 
пијалаци (освен вино) и нафтени деривати. 

 
Член 4 

Внесување на царинското подрачје на Република 
Македонија, изнесувањето од него, како и транзитот 
преку царинското подрачје на Република Македонија, 
на пратките наведени во член 1 од оваа одлука со воз-
душни превозни средства се врши преку Аеродромот 
Скопје како граничен премин. 

 
Член 5 

Со денот на отпочнување на примената на оваа од-
лука, престанува да се применува Одлуката за опреде-
лување на видовите на стока кои се предмет на поста-
пување само на определени царински гранични преми-
ни (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
65/04). 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 01.01.2006 година. 
 
        Бр. 19-4517/1                     Претседател на Владата 
15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1522. 
Врз основа на член 4 став 1 и член 20 став 1 од 

Законот за користење и располагање со стварите на 
државните органи (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 8/05), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 15 декември 2005 
година, донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ 
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  

 
Член 1 

На досегашниот корисник Министерството за култу-
ра му престанува користењето на недвижната ствар � 
објект � споменик на културата � �Кула Бардовци� � 
Бардовски конаци (Хавзи пашини конаци) � Скопје, кое-
што се наоѓа во место викано: СЕЛИШТЕ, утврдено во 
Поседовен лист бр. 701, КП бр. 457 и 458, К.О. Бардов-
ци, со вкупна површина од 29.587 м2, споменик на кул-
турата признато со Решение бр. 231/18 од 07.11.1967 го-
дина, имот во сопственост на Република Македонија. 
Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на 

користење на национална установа  - Кинотека на Ре-
публика Македонија � Скопје. 

 
Член 2 

Користењето  на недвижната ствар од став 1 на овој 
член се дава без надомест. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишана 
во член 1 од Одлуката ќе се изврши помеѓу досегашни-
от корисник Министерството за култура и новиот ко-
рисник националната установа од областа на културата 
� Кинотека на Република Македонија - Скопје. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 19-4527/1                     Претседател на Владата 

15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1523. 
Врз основа на член 9 од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 8/05) и член 
36 став 3 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 15 декември 2005 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А  

ЗА КУПУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА  

 
Член 1 

Да се изврши набавка � купување со непосредна 
спогодба на недвижна ствар со вкупна површина од 
315 м2, лоцирана во Скопје на ул. �Орце Николов� бр. 
71, кат 1, на КП 10062 КО Центар 1 � Скопје. 
Недвижната ствар од став 1 на овој член е сопс-

твеност на АД �Жито Скопје� � Скопје, согласно 
Имотен лист број 41147 издаден од Државниот завод 
за геодетски работи, Сектор за премер и катастар, 
Скопје. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се 
купува по цена од 1.600,00 евра/м2 со вклучен 
ДДВ. 
Купопродажната цена на недвижната ствар од член 

1 на оваа одлука изнесува 504.000,00 евра, плус данок 
на имот, во денарска противвредност сметано по сре-
ден курс на Народна банка на Република Македонија 
на денот на исплатата. 

 
Член 3 

Недвижната ствар предмет на оваа одлука да се 
плати во компензација со неизмирените доспеани об-
врски на сопственикот �Жито Скопје� АД Скопје кон 
Министерството за финансии � Биро за стоковни ре-
зерви. 

 
Член 4 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се купу-
ва за потребите на Министерството за финансии � Би-
рото за стоковни резерви. 
Договорот за купување на недвижната ствар ќе 

го склучи директорот на Бирото за стоковни ре-
зерви. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 19-4569/1                     Претседател на Владата 

15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1524. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавни 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 15.11.2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА 
ЈПАУ �МАКЕДОНИЈА� - СКОПЈЕ ЗА 2005 ГОДИНА 

 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Програмата за изменување и дополнување на 
Програмата за инвестициони вложувања на ЈПАУ �Ма-
кедонија� - Скопје за 2005 година, бр. 02-895/5, донесе-
на од Управниот одбор на ЈПАУ �Македонија� - Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
       Бр. 19-3662/1                      Претседател на Владата      
15 ноември 2005 година         на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
1525. 
Врз основа на членовите 2 и 10 од Законот за транс-

формација на Јавното претпријатие �Македонски же-
лезници� ЦО - Скопје (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 29/05) и член 5 од Законот за привати-
зација на државниот капитал во претпријатијата 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 37/96, 
25/99, 81/99 и 6/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 5.12.2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛ ВО ДРУШТВОТО ЗА 
РЕМОНТ НА ПРУГИ И НИСКОГРАДБА ЈП �МА-
КЕДОНСКИ   ЖЕЛЕЗНИЦИ� ДООЕЛ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Се продава удел од Друштвото за ремонт на пруги 
и нискоградба - ЈП �Македонски железници� - ДООЕЛ 
- Скопје. 

 
Член 2 

Проценетата вредност во Друштвото за ремонт на 
пруги и нискоградба - ЈП �Македонски железници� - 
ДООЕЛ - Скопје изнесува 425.952 ЕУР. 

 
Член 3 

Делот од уделот во висина од 30% од проценетата 
вредност или износ од 127.786 ЕУР ќе се продаде под 
повластени услови согласно одредбите од Законот за 
трансформација на претпријатијата со општествен ка-
питал (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00, 6/02, 
31/03 и 38/04) на лица кои го имале тоа право на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Делот од уделот во висина од 70% од проценетата 
вредност или износ од 298.166 ЕУР, ќе се продава по 
пат на јавна берзанска аукција преку Македонска берза 
за хартии од вредност. 

 
Член 5 

Продажната цена на уделот не може да биде пони-
ска од неговата номинална вредност. 

Плаќањето на уделот од член 2 на оваа одлука се 
врши во готово со денари или со хартии од вредност 
издадени од Република Македонија. 
Продажбата на уделот од став 1 на овој член се вр-

ши во согласност со процедурите за тргување опреде-
лени од Македонска берза. 

 
Член 6 

Налог за продажба на уделот преку Македонската 
берза ќе издаде министерот за економија по објавување 
на оваа одлука. 

 
Член 7 

Средствата од продажбата на уделот под повласте-
ни услови и уделот продаден преку Македонска берза, 
се приход на Буџетот на Република Македонија. 

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 
 
        Бр. 19-4318/2                  Заменик на претседателот 
5 декември 2005 година         на Владата на Република  
            Скопје                                     Македонија, 
                                               Радмила Шекеринска, с.р. 

__________ 
1526. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за обележу-

вање, уредување и одржување на гробиштата и гробо-
вите на борците погребани на територијата на Републи-
ка Македонија и во странство, како и на припадниците 
на странските армии од поранешните војни на терито-
ријата на Република Македонија (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 13/96), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 15.12.2005 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУ-
ВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И ГРОБО-
ВИ НА ПАДНАТИ БОРЦИ ВО АНТИФАШИСТИЧ-
КАТА ВОЈНА И ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО ОСЛО-
БОДИТЕЛНИ ВОЈНИ ВО МАКЕДОНИЈА ПОГ-
РЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА 
 

I 
Со оваа програма се обезбедуваат потребни средства 

за уредување и одржување на индивидуални гробови и 
заеднички гробници на паднати борци во Антифаши-
стичката војна и другите национално ослободителни вој-
ни во Македонија погребани на територијата на Репуб-
лика Македонија, согласно член 9, став 2 од Законот за 
обележување, уредување и одржување на гробиштата и 
гробовите на борците погребани на територијата на Ре-
публика Македонија и во странство, како и на припадни-
ците на странските армии од поранешните војни на те-
риторијата на Република Македонија (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 13/96). 

 
II 

Средствата за остварување на оваа програма во ви-
сина од 1.280.000,00 денари за уредување и одржување 
на индивидуални гробови и заеднички гробници на 
паднати борци, ќе се обезбедат од Буџетот на Републи-
ка Македонија. 

 
III 

Средствата од точка II на оваа програма се распоре-
дуваат за уредување и одржување на индивидуалните 
гробови и заеднички гробници на општините: 



19 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 11 

Бе
Би
Д
Бр
Д
Д
К
К
К
М
Ре
Је
Го
Ра
П
П
С
Ш
В
 
С
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
шени
на бо
труд
рања

 
 
 
 

1527
В

на ку
лика
несе

 

З 

С
конз
ходн
мерк
ните
зашт
на до
на и
движ

 

К
пред

1
добр

2
хрон

3
и др
зивн

4
ноло

5
те ус
та; 
Индивидуални гробови Заеднички гробовиОпштина За уредување Одржување За уредување Одржување Износ 
1 2 3 4 5  

рово  5  1 90.000 
тола    2 60.000 
ебарца 1 1   40.000 
веница  1   10.000 
емир Капија  6   60.000 
емир Хисар  6  1 70.000 
очани  7   70.000 
ривогаштани  4   40.000 
рушево  3   30.000 
аврово и Рос.  10  1 110.000 
сен  25   250.000 
гуновце  3  2 50.000 
стивар 1    30.000 
довиш  4   40.000 
рилеп 2    60.000 
ласница 3    90.000 
труга  10   100.000 
тип  8   80.000 
купно 7 93  7 1.280.000 
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IV 

ренесувањето на средствата по општини за извр-
те работи ќе се врши преку Управата за прашања 
рците и воените инвалиди при Министерството за 

 и социјална политика, врз основа на нивните ба-
. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
. 
рз основа на член 82, став 7 од Законот за заштита 
лтурното наследство (�Службен весник на Репуб-

 Македонија� бр.20/04), министерот за култура до-
 

П Р А В И Л Н И К 
А КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 

Член 1 
о овој правилник се пропишуваат видовите на 
ерваторски истражувања кои се сметаат како неоп-
и за правилно определување и извршување на 
ите на непосредна заштита за недвижните и движ-
 добра заштитени според одредбите на Законот за 
ита на културното наследство, видот и содржината 
кументацијата за тие истражувања методологијата 
стражувањата кај одделни видови недвижно и 
но културно наследство. 

Член 2 
онзерваторските истражувања според целта и 
метот на истражувањата можат да бидат, особено: 
. Истражувања за утврдување на автентичноста на 
ата; 
. Истражувања за утврдување на староста односно 
олошката припадност на добрата; 
. Истражувања за утврдување на хемискиот состав 
угите својства на употребените материјали и вр-
и средства; 
. Истражувања за утврдување на применетата тех-
гија и техника на изработка на добрата; 
. Истражувања за утврдување на микроклиматски-
лови и нивните влијанија врз состојбата на добра-

 
 

V 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. 

 
Бр. 19-4558/1                        Претседател на Владата 

15 декември 2005 година       на Република Македонија, 
    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р. 
 
 

 
6. Истражувања за утврдување на степенот на 

оштетеност на добрата и причините за тоа; 
7. Истражувања за утврдување на потенцијалните 

опасности од нови деградации или други облици на за-
грозување на добрата; 

8. Истражувања за утврдување на прифатливоста на 
новите материјали, технологии и техники на непосред-
на заштита на добрата; 

9. Други истражувања поврзани со мерките на не-
посредната заштита, различни од археолошките, гео-
механичките и слични истражувања. 
Конзерваторските истражувања според местото и 

начинот на извршувањето можат да бидат: 
1. Лабораториски истражувања; 
2. Теренски истражувања; 
3. Комбинирани истражувања. 
 

Член 3 
Конзерваторските истражувања можат да се орга-

низираат и реализираат: 
1. Како самостојни тематски истражувања, во форма на: 
- посебен научен проект; 
- посебен проект од областа на заштитата на кул-

турното наследство. 
2. Во рамките на одреден конзерваторски проект. 
3. Како дел од научен или друг соодветен проект 

односно програма. 
Со проектите од став 1 на овој член можат да бидат 

опфатени повеќе видови конзерваторски истражувања 
од член 2 на овој правилник. 

 
Член 4 

Секое конзерваторско истражување, без оглед на 
неговиот вид, како заокружен процес ги опфаќа след-
ните последователни фази на работа: 

1. Претходни работи; 
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2. Реализација на истражувањето; 
3. Интерпретација на резултатите; 
4. Публикување на истражувањето. 
Претходни работи во смисла на став 1, точка 1 на овој 

член се подготвителни работи што се поврзани со испол-
нувањето на условите за добивање одобрение за вршење 
конзерваторски истражувања, особено: изработка на про-
грама за конзерваторските истражувања, склучување на 
договорите во случаите утврдени со закон, обезбедување 
на другите докази со кои се потврдува исполнувањето на 
условите и други слични дејствија. 

 
Член 5 

Конзерваторските истражувања се вршат според 
програма за конзерваторски истражувања. 
Програмата од став 1 на овој член може да се одне-

сува на едно или повеќе заштитени добра, во зависност 
од видот и начинот на организирање на истражувањата. 
Програмата од став 1 на овој член содржи: 
1. Податоци за носителот и организацијата на 

истражувањата; 
2. Предмет, вид и обем на истражувањата; 
3. Цел на истражувањата и очекувани резултати; 
4. Динамика на реализација на истражувањата; 
5. Буџет на програмата; 
6. Технички средства; 
7. Документација. 
Податоци за носителот и организацијата на конзерватор-

ските истражувања во смисла на став 3 точка 1 на овој член се: 
1. За носителот на истражувањата: 
- целосен и скратен назив, седиште и адреса; 
- основна дејност (назив и шифра); 
- акт за регистрација (назив, број, датум и доноси-

тел на актот); 
- одговорно лице (лично име и функција); 
- лице за контакт (лично име и статус); 
- референтни конзерваторски истражувања; 
- други податоци според оценка на носителот на 

истражувањата. 
2. За организацијата на истражувањата: 
- формата на организирање во смисла на член 3 на 

овој правилник; 
- истражувачки тим (назив, состав, задачи); 
- раководител на истражувачкиот тим; 
- партнерство во истражувањето, доколку во реали-

зацијата е вклучен и друг правен субјект, врз основа на 
договор со носителот на истражувањата. 
Во поглед на предметот, видот и обемот на конзер-

ваторските истражувања во смисла на став 3 точка 2 на 
овој член се наведува: 

1. За предметот на истражувањата, за секое добро 
одделно: 

- основни податоци за идентификација на доброто; 
- состојба во која се наоѓа доброто; 
- истраженост на доброто односно претходни кон-

зерваторски и други истражувања, со кус приказ на ре-
зултатите од тие истражувања; 

- документираност на доброто (вид и обем на по-
стојната документација, нејзин квалитет, достапност и 
сместеност на таа документација); 

- конзерваторски и други претходни интервенции 
врз доброто. 

2. За видот на истражувањата: 
- идентификација на видот на истражувањата во 

смисла на член 2 на овој правилник; 
- опис на методите што ќе се применат при истра-

жувањето; 
- компаративни податоци за исти или слични кон-

зерваторски истражувања на други добра во земјата 
или странство. 

3. За обемот на истражувањата: 
- квантификација на анализите (вид и број); 
- квантификација на снимањата (вид и број); 
- квантификација на материјалот за анализа; 
- квантификација на пробите; 

- други податоци за идентификација на обемот на 
истражувањата. 
Целта на конзерваторските истражувања и очекува-

ните резултати во смисла на став 3 точка 3 на овој член 
се наведуваат описно, со детални објаснувања за нив-
ната основаност. 
Динамиката на реализација на истражувањата во 

смисла на став 3 точка 4 на овој член се наведува опис-
но или табеларно, во форма на динамички план за ра-
бота, со податоци за траењето на секоја фаза одделно и 
вкупно за целата програма за конзерваторските истра-
жувања, вклучувајќи ги планираните прекини односно 
паузи во истражувањето. 
Буџетот на програмата во смисла на став 3 точка 5 

на овој член содржи податоци за: 
1. Обезбедените финансиски средства (износ, изво-

ри и начин на обезбедување); 
2. Финансиски план за истражувањето (намена и 

висина на средствата, по видови и места на трошоци и 
динамика на реализацијата на средствата). 
Техничките средства во смисла на став 3 точка 6 на 

овој член се наведуваат со основни податоци за секое 
средство што е предвидено да се користи при истражу-
вањата (вид, назив, количина, технички карактеристи-
ки и слично). 
Документација во смисла на став 3, точка 7 на овој 

член е: 
1. Фото-документација: карактеристични снимки за 

состојбата односно оштетеноста на доброто; 
2. Техничка документација:  
- за постојната состојба, со детален приказ на оште-

тувањата;  
- шематски приказ на планираните истражувања 

(мерења, сонди, проби и слично). 
 

Член 6 
Конзерваторските  истражувања се вршат тимски, 

од страна на еден или повеќе специјализирани истра-
жувачки тимови, во зависност од видот на добрата и 
целта, видот и обемот на истражувањата. 
Ако за конзерваторските истражувања се формира-

ат два или повеќе специјализирани истражувачки ти-
мови, координацијата на истражувањата ја врши коор-
динативен истражувачки тим. 

 
Член 7 

Конзерваторските истражувања се вршат со приме-
на на конзерваторски, физички, хемиски, физичко-хе-
миски, био-хемиски и други соодветни методи, во за-
висност на видот на добрата и целта, видот и обемот на 
истражувањата. 

 
Член 8 

При реализацијата на конзерваторските истражува-
ња се обезбедува особено: 

1. Прибирање, средување и обработка на располо-
живите податоци и документација, релевантни за од-
носните истражувања; 

2. Увид во состојбата на доброто/добрата опфатени 
со програмата од член 5 на овој правилник; 

3. Вршење на неопходните мерења, сондирања, 
проби и слични дејствија; 

4. Правење на неопходните лабораториски анализи 
и испитувања; 

5. Документирање на процесот на истражувањето; 
6. Изработка на извештаи за конзерваторските 

истражувања. 
 

Член 9 
Документирањето на процесот на истражувањето во 

смисла на член 8 точка 5 на овој правилник се врши спо-
ред потребите во зависност од видот на добрата и целта, 
видот и обемот на конзерваторските истражувања. 
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Документирањето во смисла на став 1 на овој член 
се врши со обезбедување односно изработка на де-
скриптивна, техничка, фото и друга соодветна доку-
ментација. 
Документацијата од став 2 на овој член по правило 

се однесува на: 
1. Оштетувањата на добрата, со детален приказ од-

носно прецизно одбележување на видот и обемот на 
оштетувањата; 

2. Идентификацијата на добрата и материјалите од 
кои тие се направени, особено нивниот состав, својства 
и други особености; 

3. Спроведените мерења, сондирања, проби, анали-
зи и испитувања; 

4. Добиените резултати од истражувањата. 
Финалната документација за конзерваторските ис-

тражувања се изработува и се предава на надлежниот 
орган во електронски облик. 

 
Член 10 

За реализираните конзерваторски истражувања се 
изработува извештај во писмена форма. 
Извештајот од став 1 на овој член содржи особено: 
1. Податоци за носителот и организацијата на 

истражувањата; 
2. Податоци за предметот, видот и обемот на 

спроведените истражувања, со приказ на применети-
те методи, мерења, сондирања, проби, лаборатори-
ски и други анализи и испитувања, како и други 
слични дејствија; 

3. Преземените мерки на заштита за време на кон-
зерваторските истражувања; 

4. Образложение за евентуалните отстапувања од 
предвидените позиции во програмата од член 5 на овој 
правилник; 

5. Избор од документацијата од член 9 на овој пра-
вилник со која се илустрира целиот процес на реализи-
раното истражување и добиените резултати (фотогра-
фии, цртежи, табели, графикони, шеми и слично); 

6. Финансиски извештај; 
7. Заклучни согледувања за резултатите од истра-

жувањата, односно наод и мислење; 
8. Предлози и препораки. 
Извештајот од став 1 на овој член се изработува 

од страна на  раководителот на истражувањето, врз 
основа на поединечните извештаи на членовите на 
тимот. 
Во случаите од член 6 став 2 на овој правилник се 

изработува збирен извештај, врз основа на посебните 
извештаи на специјализираните истражувачки тимови. 
Поединечните и збирните извештаи се изработуваат 

според содржината од став 2 на овој член. 
Поединечните извештаи се прилог на извештајот од 

став 1 на овој член. 
Посебните извештаи се прилог на збирниот изве-

штај од став 4 на овој член. 
Примерок од извештајот од став 1, односно збир-

ниот извештај од став 4 на овој член, на надлежниот 
орган му се предава заедно со електронскиот облик на 
тој извештај. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 
 
          Бр. 30-7031/2                     Министер за култура,  
12 декември 2005 година       Благој Стефановски, с.р. 

        Скопје 

1528. 
Врз основа на член 64 од Законот за заштита на 

културното наследство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 20/04), министерот за култура донесе 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА АРХЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 
 

I � ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите за вр-

шење на археолошките истражувања, како и обрасците, 
видот, содржината и начинот на водење на документа-
цијата за истражувањата. 

 
Член 2 

Одредени изрази во смисла на овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. �Археолошко истражување� е теренско истражу-
вање што се изведува на определено место на копно 
или под вода, со потврдена археолошка содржина од-
носно чија цел е пронаоѓање, откривање, прибирање, 
идентификување, спасување, зачувување, презентира-
ње, популаризирање и користење на елементи на архе-
олошко наследство; 

2. �Елементи на археолошко наследство� се нед-
вижни и движни добра или нивни остатоци и какви би-
ло други траги на човековото постоење и дејствување 
во изминатите епохи, чие ископување или откривање 
на друг начин е главен извор на информации и чија 
заштита и проучување помагаат да се расветли истори-
јата на човештвото и неговата врска со природната 
околина, особено: структури, конструкции, групи на 
објекти, развиени локалитети, движни предмети и 
остатоци од друг вид, како и нивниот контекст, без ог-
лед дали се на копно или под вода;  

3. �Археолошко наоѓалиште� е дел од земјиште или 
површина под вода што содржи какви било елементи 
на археолошко наследство; 

4. �Археолошки наод� е секој елемент на археолошко 
наследство што е продукт на археолошко ископување, ре-
когносцирање или друг вид археолошко истражување, без 
оглед дали претставува површински или подводен наод, 
ископина или наод откриен на друг начин;  

5. �Археолошки структури� се група на взаемно по-
врзани содржини што сведочат за антрополошкиот, 
економскиот и социо-културниот развој на одредена 
средина, односно остатоци од градителска, уметничка 
и утилитарна дејност и траги за развојот на човекот и 
природата, како и за односот на човекот во обликува-
њето и користењето на природата; 

6. �Претходни работи� се подготвителните рабо-
ти што се поврзани со исполнувањето на условите за 
добивање на дозвола за археолошки истражувања, 
особено: вршењето на претходен увид во состојбата, 
документирањето на постојната состојба, изработка-
та на основниот план за истражувањето, склучува-
њето на договорите во случаите утврдени со закон, 
обезбедувањето на другите докази со кои се потвр-
дува исполнувањето на пропишаните услови и други 
слични дејствија; 

7. �Реализација на истражувањето� е изведување на 
истражувачките работи, документирање на истражува-
њето и преземање мерки за заштита на археолошкото 
наоѓалиште и наодите. 

 
Член 3 

Секое археолошко истражување, без оглед на него-
виот вид, како заокружен процес ги опфаќа следните 
последователни фази на работа: 

1. Претходни работи;  
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2. Реализација на истражувањето; 
3. Обработка и анализа на откриените материјали, 

податоци и сознанија; 
4. Интерпретација на резултатите; 
5. Публикување на истражувањето.  
 

Член 4 
Археолошките истражувања, според методологија-

та на истражувањето, се вршат како: 
1. Рекогносцирање; 
2. Сондажно археолошко истражување; 
3. Систематско археолошко истражување. 
Како посебни видови археолошки истражувања, со 

оглед на причините, целта, условите, ограничувањата и 
другите особености на истражувањето, можат да се вр-
шат и следните облици на истражување: 

1. Подводно археолошко истражување; 
2. Заштитно археолошко истражување; 
3. Ревизионо археолошко истражување. 
 
II � УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА АРХЕОЛОШКИ  

ИСТРАЖУВАЊА 
 

Член 5 
Археолошки истражувања можат да се вршат до-

колку: 
1. Постои Основен план за археолошките истражу-

вања, подготвен во смисла на член 6 и 7 на овој пра-
вилник; 

2. Се обезбедат финансиски средства за реализација 
на истражувањата и неопходните докази за тоа во 
смисла на член 8 на овој правилник; 

3. Се обезбедени технички средства за реализација 
на истражувањето и неопходните докази за тоа во 
смисла на член 9 на овој правилник; 

4. Постои соодветен стручен кадар и се обезбедени 
неопходните докази за тоа во смисла на член 10 на овој 
правилник; 

5. Се исполнети другите посебни услови за одделни 
видови истражувања, пропишани со овој правилник. 

 
Член 6 

Археолошките истражувања се вршат според Ос-
новниот план за археолошки истражувања на определе-
но археолошко наоѓалиште, односно простор што тре-
ба да се истражува. 
Планот од став 1 на овој член може да се однесува 

само на едно археолошко наоѓалиште, освен во случаи-
те кога се работи за рекогносцирање на определен про-
стор и заштитни археолошки истражувања по должина 
на траси што опфаќаат повеќе наоѓалишта. 
Планот од став 1 на овој член содржи: 
1. Податоци за археолошкото наоѓалиште, односно 

просторот што ќе се истражува; 
2. Цел на археолошкото истражување; 
3. Очекувани резултати; 
4. Вид, обем, правец и методологија на истражува-

њето; 
5. Време во кое ќе се извршува истражувањето; 
6. Мерки за заштита на наоѓалиштето и наодите; 
7. Организација на истражувањето; 
8. Буџет на проектот; 
9. Техничка документација; 
10. Фото-документација. 
Ако планот не ги содржи елементите од став 3 на 

овој член или тие не се подготвени во смисла на член 7 
на овој правилник, се смета дека не е исполнет условот 
од член 5 став 1 точка 1 на овој правилник. 

Член 7 
Податоци за археолошкото наоѓалиште, односно 

просторот што ќе се истражува во смисла на член 6 
став 3 точка 1 на овој правилник се: 

1. За незаштитено археолошко наоѓалиште: 
- назив, локација, координати, надморска висина, 

пристапи и слични податоци за општа идентификација 
на наоѓалиштето; 

- краток опис на содржините, хронолошка и друга 
припадност, главни карактеристики во поглед на значе-
њето, вредностите, функцијата и слични податоци за 
стручна, односно научна идентификација на наоѓали-
штето, освен во случаите кога се работи за првични 
истражувања;  

- катастарска општина (КО), катастарска/и парце-
ла/и (КП), површина, класа и намена на земјиштето на 
кое се наоѓа археолошкото наоѓалиште; 

- вид сопственост и сопственик/ци, односно носи-
тел на правото на користење на земјиште во државна 
сопственост или сопственост на локалната самоуправа 
(назив, односно име, адреса); 

- претходни истражувања и проучувања на наоѓали-
штето (податоци за тоа кој, кога, што и колку истражу-
вал, какви се резултатите од тие истражувања, каде се 
сместени движните археолошки наоди и документаци-
јата за истражувањата, библиографија и слични пода-
тоци). 

2. За заштитено археолошко наоѓалиште: 
- податоците од точка 1 на овој став; 
- матичен број на наоѓалиштето, класификација, ка-

тегоризација, акт за заштита (вид, назив, број и датум), 
граници на доброто и на неговите контактни зони, ну-
мерички податоци за заштитеното подрачје и податоци 
за имателите; 

- надлежна јавна установа за заштита на наоѓали-
штето (надлежен конзерваторски центар) и за заштита 
на археолошките предмети (надлежен музеј). 

3. За просторот што ќе се рекогносцира: 
- назив, локација, координати, површина (во км2) и 

други слични податоци; 
- постојни археолошки наоѓалишта во рамките на 

просторот што ќе се истражува; 
- податоци за претходни рекогносцирања, односно 

истражувања на истиот простор. 
Целта на истражувањето во смисла на член 6 став 3 

точка 2 на овој правилник се определува и се наведува 
според видот на археолошките истражувања и во смис-
ла на член 11, 12, 13, 14, 15 и 16 на овој правилник. 
Очекуваните резултати во смисла на член 6 став 3 

точка 3 на овој правилник се определуваат и се наведу-
ваат според првичната проценка на археолошкиот по-
тенцијал и карактерот на наоѓалиштето, односно про-
сторот што се истражува. 
Видот, обемот, правецот и методологијата на истра-

жувањето во смисла на член 6 став 3 точка 4 на овој 
правилник се определуваат и се наведуваат: 

1. Видот, според член 4 на овој правилник; 
2. Обемот, според целта и условите за реализација 

на истражувањето, изразен преку опис и квантифика-
ција на работите што ќе се извршуваат; 

3. Правецот, според целта и очекуваните резултати, 
изразен описно или со азимут на основниот правец; 

4. Методологијата, според видот на истражувањето 
и карактерот на наоѓалиштето, со детален опис на на-
чинот на работа. 
Времето во кое ќе се извршува истражувањето во 

смисла на член 6 став 3 точка 5 на овој правилник се наве-
дува описно или табеларно, како динамички план, со по-
датоци за вкупното времетраење на истражувањето (во 
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календарски и работни денови), датумите на планираното 
отпочнување и завршување на работите, како и траењето 
и датумите за секоја одделна фаза на работа. 
Мерки за заштита на наоѓалиштето и наодите во 

смисла на член 6 став 3 точка 6 на овој правилник се: 
1. Мерки за физичко и техничко обезбедување на 

археолошкото наоѓалиште и наодите; 
2. Мерки за непосредна заштита на археолошкото 

наоѓалиште и наодите (превентива, конзервација, ана-
стилоза и слично). 
Организацијата на истражувањето во смисла на 

член 6 став 3 точка 7 на овој правилник ги опфаќа 
следните податоци: 

1. За носителот на истражувањето: 
- ако е правно лице: назив, седиште, основна деј-

ност (шифра и назив), регистрација (регистарски орган, 
број и датум на актот за регистрација), организациона 
единица и работни места во рамките на кои е организира-
но и систематизирано вршењето на работите од областа 
на археологијата и археолошкото наследство, одговорно 
лице во правното лице (лично име и функција), лице за 
контакт (лично име и статус) и други основни податоци 
според оценка на носителот на истражувањето; 

- ако е физичко лице: лично име, државјанство, живеа-
лиште или престојувалиште (точна адреса), единствен ма-
тичен број на граѓанинот (ЕМБГ), односно број на пасош 
(за странци), референтни истражувања и други податоци 
според оцена на носителот на истражувањето. 

2. За партнерот � учесник во истражувањето: по-
датоци во смисла на точка 1 на овој став, доколку 
истражувањата се вршат врз основа на договор за со-
работка; 

3. За раководењето со истражувањето: начин на ра-
ководење, раководител на истражувањето и негов заме-
ник и нивни главни задолженија; 

4. За работните групи, односно оперативните тимо-
ви (број, состав, задолженија), односно за одговорните 
носители на работите по специјалности и нивни задол-
женија, доколку реализацијата не подразбира повеќе од 
еден тим; 

5. Податоци за организацијата на сместувањето, ис-
храната и заштитата на работа на учесниците во истра-
жувањето, работниот простор и просторот за чување на 
движните наоди. 
Буџетот на проектот во смисла на член 6 став 3 точ-

ка 8 на овој правилник ги опфаќа следните податоци: 
1. Обезбедени финансиски средства (износ, извори 

и начин на обезбедување); 
2. Финансиски план за истражувањето (намена и 

висина на средствата, по видови и места на трошоци и 
динамика на реализацијата на средствата). 
Техничка документација во смисла на член 6 став 3 

точка 9 на овој правилник е: 
1. Топографска карта (копирана секција за наоѓали-

штето, односно просторот) во размер 1:50000 (за реког-
носцирање), односно 1:25000 (за другите видови истра-
жување); 

2. Извод од катастарскиот план или фотограметри-
ски снимен простор во размер 1:2500; 

3. Ситуации на теренот со изохипси во размер 1:200 
или друг соодветен размер во зависност од наоѓали-
штето, на кои се назначени: 

- површините што бил претходно истражувани; 
- површините што ќе се истражуваат, односно повр-

шините што се загрозени (за заштитните археолошки 
истражувања); 

- површини што се оставаат за дополнителни, реви-
зиони истражувања (за систематските археолошки 
истражувања). 

Фото-документацијата во смисла на член 6 став 3 
точка 10 на овој правилник подразбира избор на кара-
ктеристични снимки за претходната состојба, односно 
за претходните истражувања и за постојната состојба.  

 
Член 8 

Обезбедени финансиски средства за реализација на 
истражувањата во смисла на член 5 став 1 точка 2 на 
овој правилник се сметаат паричните средства: 

1. Дозначени на сметката на носителот на истражу-
вањето; 

2. Одобрени со програма за финансирање на дејно-
ста на носителот на истражувањето; 

3. Одобрени за научен проект или проект од нацио-
нален интерес од областа на културата; 

4. Утврдени со меѓународен договор, договор за 
спонзорство односно донација или друг соодветен до-
говор, различен од договорите склучени врз основа на 
програмите од точка 2 и 3 на овој став. 
Финансиските средства обезбедени во смисла на 

став 1 на овој член треба да овозможуваат покривање 
на трошоците за следните намени: 

1. Изведување на археолошкото истражување; 
2. Изработка на техничка, фото и друга документа-

ција во врска со археолошките истражувања; 
3. Вршење на неопходните физичко-хемиски, ан-

трополошки, палеонтолошки и други анализи, кога тоа 
е потребно за утврдување на карактерот, временската и 
културната припадност на наоѓалиштето; и 

4. Преземање на неопходните мерки за заштита на 
археолошкото наоѓалиште и наодите во текот на архео-
лошкото истражување. 

5. Обезбедување на технички средства за реализа-
ција на истражувањето. 
Висината на средствата за намените од став 2 на 

овој член и нивниот сооднос се определува со финан-
сискиот план во смисла на член 7 став 8 точка 2 на овој 
правилник. 
Обезбеденоста на средствата во смисла на став 1 на 

овој член се докажува со: 
1. Извод од сметката на носителот на истражување-

то, ако средствата се дозначени; 
2. Потврда или договор за финансирање на програма 

или проект во смисла на став 1 точка 2 и 3 на овој член; 
3. Договори во смисла на став 1 точка 4 на овој 

член. 
Член 9 

Технички средства за реализација на истражувањата 
во смисла на член 5 став 1 точка 3 на овој правилник се: 

1. Геодетски инструмент; 
2. Мерна лента, бусола и геодетски значки; 
3. Метал-детектор или друга опрема за детекција на 

археолошки структури; 
4. Компјутерска опрема (лап-топ компјутер); 
5. Фото-апарат со соодветен прибор; 
6. Ситен алат; 
7. Соодветна амбалажа за пакување на движните 

наоди; 
По исклучок од став 1 на овој член, за подводно ар-

хеолошко истражување е потребна следнава опрема: 
1. Опрема за нуркање и алатки за изведување на 

подводно археолошко истражување; 
2. Опрема за подводно снимање (фото-апарат, каме-

ра, осветлување); 
3. Прибор за обележување, цртање и пишување под 

вода; 
Видот на опремата и инструментите за нуркање 

треба да бидат во согласност со посебните прописи за 
вршење подводни истражувања. 
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Техничките средства за вршење на археолошките 
истражувања се наведуваат во посебна спецификација 
(по вид, назив, количини и технички карактеристики на 
опремата), со која се потврдува исполнувањето на ус-
ловот во смисла на член 5 став 1 точка 3 на овој пра-
вилник. 
Доказ за овластена употреба на метал-детектори и 

друга опрема за детекција е одобрението за употреба 
на таква опрема. 

 
Член 10 

Се смета дека постои соодветен стручен кадар за 
вршење на археолошки истражувања во смисла на член 
5 став 1 точка 4 на овој правилник доколку истражу-
вачкиот тим е составен од: 

1. Овластен истражувач, во својство на раководител 
на истражувањето; 

2. Најмалку 4 стручни соработници во систематски 
археолошки истражувања или најмалку 2 стручни со-
работници во останатите видови археолошки истражу-
вања. 
Составот на истражувачкиот тим во смисла на став 

1 точка 2 на овој член го определува носителот на 
истражувањето по предлог на раководителот на истра-
жувањето, во зависност од видот и обемот на истражу-
вањето, како и според карактерот на наоѓалиштето и 
потребите. 
Учесниците во истражувачкиот тим се определува-

ат од редот на дипломираните археолози, односно дип-
ломираните историчари на уметноста со археологија и 
припадниците на други струки, особено: архитект, ан-
трополог, геолог, геодет, палеонтолог, палеобиолог, 
дендролог, фотограф, архитектонски техничар, лико-
вен техничар и други професии. Во истражувачкиот 
тим можат да бидат вклучени волонтери, студенти, 
ученици и други учесници. 
Раководител на сонда, кога работите не ги врши ов-

ластениот истражувач непосредно, може да биде 
единствено дипломиран археолог, односно дипломи-
ран историчар на уметноста со археологија и теренско 
искуство во струката најмалку 3 години. 
Работата на повеќеслојни локалитети ја раководи 

специјалист за доминантниот слој на истражување, во 
координација со стручните соработници - специјалисти 
за односните периоди одделно. 
Кај подводните археолошки истражувања, покрај 

истражувачкиот тим, носителот на истражувањето тре-
ба да има обезбедено и посебен нуркачки тим, чии чле-
нови ќе имаат соодветна квалификација за тоа. 
Како заменик на раководителот на истражувањето 

може да биде определен само овластен истражувач. 
Статусот на овластен истражувач се докажува со 

уверение, одлука за избор во научно или изборно 
стручно звање од областа на споменичката или музеј-
ската дејност или со лиценца за овластен истражувач. 
За членовите на истражувачкиот тим како доказ се 

сметаат биографските податоци дадени во форма на 
curriculum vitae (CV). 

 
Член 11 

Рекогносцирање може да се планира и да се врши 
на определен простор што претставува географска, ад-
министративна или друга соодветна целина (регион, 
област, подрачје на општина, зона, месност и слично), 
со цел: 

1. Откривање на нови археолошки наоѓалишта, од-
носно потврдување на сознанијата за постоење или не-
постоење на такви наоѓалишта на определен простор; 

2. Прецизна просторна идентификација на археоло-
шките наоѓалишта; 

3. Изготвување на точен и целосен опис на видли-
вите делови од градбите и нивната поврзаност со ан-
тропогените промени во блиската околина; 

4. Собирање на површински наоди за натамошно 
проучување, обработка и заштита; 
При рекогносцирање може да се планира и да се врши 

единствено собирање на движни, слободно стоечки пред-
мети или нивни фрагменти на површината на земјата, без 
никакво ископување, извлекување или демонтирање. 

 
Член 12 

Сондажно археолошко истражување може да се 
планира и да се врши заради добивање податоци за ка-
рактерот, содржината и распростирањето на археоло-
шкото наоѓалиште, односно со цел: 

1. Откривање на археолошки структури, комплекси 
и слично; 

2. Добивање податоци за стратиграфијата и кара-
ктерот на наоѓалиштето, како и за самите наоди; 

3. Определување на границите на археолошкото на-
оѓалиште и неговите контактни зони. 

 
Член 13 

Систематско археолошко истражување може да се 
планира и да се врши на претходно рекогносцирано 
или сондажно истражено археолошко наоѓалиште, со 
цел за негово долгорочно и етапно, систематско, што е 
можно поцелосно откривање и продлабочено истражу-
вање и проучување. 
Систематско археолошко истражување може да се вр-

ши доколку се исполнети и следните посебни услови: 
1. Планираните површини за истражување да бидат 

претходно геодетски снимени и картирани, како и по-
криени со поставена квадратна мрежа, поврзана со ре-
пери од сондажните истражувања; 

2. Оставање на утврдени, неистражени ареали, како 
можност за ревизија и верификација на добиените соз-
нанија во услови на поразвиена техника и методологија 
на истражувањето; 

 
Член 14 

Подводно археолошко истражување може да се 
планира и да се врши на езерско или речно дно, со или 
без ископување, со цел откривање на археолошки на-
оѓалишта и прибирање податоци и материјали за ната-
мошни проучувања и заштита на подводното археоло-
шко наследство. 

 
Член 15 

Заштитно археолошко истражување може да се пла-
нира и да се врши на загрозено археолошко наоѓали-
ште или простор што треба да добие друга намена или 
целосно да го измени својот изглед, како и при израбо-
тка на конзерваторски проекти или изведување на кон-
зерваторско-реставраторски работи и преземање на 
други мерки на заштита, заради: 

1. Спасување и документирање на елементите на 
археолошкото наследство од наоѓалиште што треба да 
буде напуштено, особено поради изградба на брани, 
акумулации, патишта, пруги и други слични објекти; 

2. Откривање на делови од урната или оштетена 
градба, нејзините постари фази или други културни 
слоеви во внатрешноста или во непосредната околина 
на габаритот на објектот; 

3. Идентификација на елементи на археолошкото 
наследство на локација предвидена за градење или на 
која се изведуваат друг вид работи; 

4. Зачувување на елементи на археолошкото нас-
ледство на самото загрозено подрачје односно наоѓали-
ште или објект. 
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5. Превенција од натамошни оштетувања или уни-
штувања на наоѓалиштето или негови делови. 
Заштитно археолошко истражување може да се пла-

нира и да се врши доколку истото е наложено како 
мерка на заштита, со акт на надлежен орган, освен во 
случаите кога се презема спогодбено или како редовна 
програмска активност. 

 
Член 16 

Ревизионо археолошко истражување може да се 
планира и да се врши за познати археолошки наоѓали-
шта, што веќе биле предмет на истражување, за чии ре-
зултати постои основана претпоставка дека се нецелос-
ни, непрецизни или неточни. 
Ревизионо археолошко истражување се врши со цел: 
1. Проверка, уточнување и усогласување на постој-

ните податоци за наоѓалиштето, односно просторот и 
комплетирање на официјалната евиденција, археоло-
шките карти или подлоги, археолошкиот катастар и те-
ковната документација; 

2. Определување на зони на заштита; 
3. Проверка на нивото на претходната истраженост 

и на обемот на истражувањата во поглед на страти-
графската исцрпеност и големината на истражениот 
дел во рамките на границите на наоѓалиштето. 

 
III � ДОКУМЕНТИРАЊЕ НА АРХЕОЛОШКИТЕ 

ИСТРАЖУВАЊА 
 

Член 17 
За археолошките истражувања се водат дескриптив-

на, техничка, фото и видео документација. 
Документацијата од став 1 на овој член е теренска и 

финална. 
 

Член 18 
Дескриптивната документација се состои од: 
1. Теренски дневник; 
2. Стратиграфски опис; 
3. Теренски инвентар на движни археолошки наоди; 
4. Основен лист и дополнителни листови од член 22 

на овој правилник. 
 

Член 19 
Теренскиот дневник содржи синтетизирани инфор-

мации за: 
1. Текот и последователноста на истражувачкиот 

процес; 
2. Стратиграфијата на културните слоеви; 
3. Околностите и условите под кои се врши откри-

вањето и демонтирањето на секоја археолошка стру-
ктура одделно, како и врската со соседните структу-
ри; 

4. Врската и соодносот меѓу останатите видови до-
кументација за археолошкото истражување; 

5. Организационо � техничката страна на истражу-
вањето. 
Информациите од став 1 на овој член во самиот 

дневник се пропратени со скици и цртежи со слободна 
рака, како и со карактеристични фотографии. 
Дневникот го води раководителот на истражување-

то и тоа за секој одделен процес на работа и последова-
телно за секој работен ден. 
Во случај кога истражувањето се одвива истовреме-

но во различни сектори, делови или сонди, за секоја од 
тие истражувачки единици се води посебен дневник, 
од страна на нејзиниот раководител. 
Во случаите од став 4 на овој член раководителот 

на истражувањето води координативен теренски 
дневник. 

Основниот примерок на теренскиот дневник се во-
ди во форма на бележник со тврди корици, а записите 
во него мора да бидат јасни, уредни и разбирливи. 

 
Член 20 

Стратиграфскиот опис се води при истражување на 
повеќеслојни археолошки наоѓалишта. 
Стратиграфскиот опис содржи: 
1. Редослед на слоевите односно пресек на култур-

ните слоеви за утврдување на археолошките структури 
и нивните оштетувања, според податоци што различно 
се дефинираат колористички; 

2. Граници на литостратиграфските единици и на 
културните слоеви, по потреба; 

3. Седиментолошки и педолошки карактеристики, 
по потреба; 

4. Карактер на геолошката подлога и геоморфоло-
шки особености на теренот, по потреба; 

5. Првична интерпретација на седиментациската дина-
мика, синхронизацијата и периодизацијата на слоевите. 
Стратиграфскиот опис се води во форма на страти-

графски лист, со формат А-4, на кој се назначени пода-
тоците за носителот на дозволата и археолошкото нао-
ѓалиште што се истражува. 
Финалната верзија на стратиграфскиот опис е во 

електронска форма. 
 

Член 21 
Теренскиот инвентар на движни археолошки наоди 

содржи: 
1. Реден број на наодот; 
2. Датум на откривање; 
3. Место на откривање (сектор, сонда, квадрат, број 

на гроб и сл.); 
4. Длабочина, односно ниво (во однос на други репер-

ни елементи и/или во однос на површината на теренот); 
5. Означување на слојот според Стратиграфскиот 

опис; 
6. Вид на наодот со краток опис; 
7. Други податоци и забелешки. 
Теренскиот инвентар од став 1 на овој член може да 

се води и посебно  за: 
1. Одделни сектори, нивни делови или одделни сонди; 
2. Одделни групи наоди доколку тие се во поголем 

број (група наоди од керамика, метал, камен, стакло и 
слично). 
Финалната верзија на теренскиот инвентар е во еле-

ктронска форма. 
 

Член 22 
Основен лист за археолошките истражувања се во-

ди според Образец А, кој содржи податоци за:  
- археолошкото наоѓалиште: назив; општина; ме-

сто; единствен матичен број; катастарски податоци; ге-
ографски координати; статус на заштита (евидентирано 
добро, заштитено добро); културна припадност и по-
прецизна датација; 

- археолошките истражувања: вид; носител; година; 
овластен истражувач; стручни соработници и дозвола 
(број и датум); 

- мерките на заштита: вид на заштита; година; јавна 
установа за заштита; овластен конзерватор; стручни со-
работници; заштитни мерки; сместување на движни на-
оди и документација (надлежна установа) и обработил;    
Дополнителен лист за значајни движни наоди се во-

ди според Образец Б, кој ги содржи следните податоци: 
лист број; датум; наоѓалиште; сектор, квадрат, сонда, 
слој; теренски инвентарен број; дневник број; длабочи-
на; координати; материјал; димензии; датирање; зачу-
ваност (целосно, фрагментарно); начин на изработка; 
опис, скица, фото; декорација, печат; знак; натпис; 
истражувач и обработил;  
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Дополнителен лист за нумизматички наоди се води 
според Образец В, кој ги содржи следните податоци: 
лист број; датум; наоѓалиште; квадрат, сонда, слој; да-
тација; ковница; теренски инвентарен број; дневник 
број; метал; место на наоѓање; длабочина; калк; фото, 
опис, димензии; состојба и предлог за конзервација; 
истражувач и обработил; 
Дополнителен лист за гробови и гробни целини се 

води според Образец Г, кој ги содржи следните подато-
ци: лист број; гроб број; датум; наоѓалиште; сектор, ква-
драт, слој; тип; ориентација; димензии; длабочина; опис; 
остеолошки остатоци; гробни наоди (предмет, инвента-
рен број, скица со положба на предметот, наоди надвор 
од гробот, датирање, истражувач и обработил); 
Дополнителен лист за преземени мерки на заштита 

се води според Образец Д кој ги содржи следните по-
датоци: датум; наоѓалиште; овластен истражувач; опис 
на преземените мерки на заштита на недвижното добро 
и на движното добро, предлог за заштита и конзерва-
ција, забелешка и обработил. 
Обрасците од ставовите еден до пет на овој член се 

со формат А-4, дадени се во прилог на овој правилник 
и се негов составен дел.  
Финалната верзија на пополнетите обрасци од ставо-

вите еден до пет  на овој член е во електронска форма. 
 

Член 23 
Техничката документација се состои од следните 

документациски единици: 
1. Планови и цртежи на видливите остатоци од 

градби над површината на земјата; 
2. Топографски скици, изводи од катастарски пла-

нови и делови од топографски и географски карти; 
3. Ситуација на археолошкото наоѓалиште; 
4. Детален план на археолошкото наоѓалиште; 
5. Слики, планови, цртежи и пресеци на кои редос-

ледно се прикажани сите фази на ископувањето и де-
монтирањето; 

6. Скици на стратиграфските слоеви според страти-
графскиот опис; 

7. Нивелмански дневник. 
При изработката на документацијата од став 1 на 

овој член, по правило: 
1. Се користат ажурирани топографски карти во 

размер 1:25000 и ажурирани геодетски подлоги во раз-
мер 1:2500; 

2. Ситуациите можат да бидат во размер 1:50, 1:100, 
или 1:200, а основите, пресеците и цртежите во размер 
1:10, 1:20, 1:25 или 1:50 или друга соодветна мерка, во 
зависност од карактеристиките на самото наоѓалиште и 
археолошките структури; 

3. Деталите на одредени археолошки структури, од-
носно наоди можат да бидат во размер 1:1, 1:2, 1:5 и 
1:10; 

4. Цртежите се изработуваат со нивелети, коти, 
опис на вградени материјали, маркирани оштетувања 
со опис на деформациите и вид појави, фази и патоло-
гии, крупна вегетација и слично. 
Секоја документациска единица и нејзин елемент 

во смисла на став 1 на овој член содржи легенда со 
следните податоци: назив на наоѓалиштето, содржина 
на листот, број на листот, документатор, датум на изра-
ботка, размер, штрафури, бои и слично. 
Првичните основи, изгледи и пресеци се изработу-

ваат (се цртаат) рачно, на милиметарска хартија, од ка-
де потоа се прецртуваат на паус.   
Финалната техничка документација за археолошки-

те истражувања е во електронска форма. 

Член 24 
Фото - документацијата за археолошките истражу-

вања содржи: 
1. Црно - бели и колор негативи (филмови) и фото-

графии и/или колор дијапозитиви или дигитални фото 
записи во боја и контакт-копии; 

2. Фото-дневник. 
Документациските единици од став 1 точка 1 на 

овој член, по правило, ја дополнуваат техничката доку-
ментација и ја дуплираат во друг медиум кога тоа е 
можно технички. 
Фото-дневникот содржи: број на филм и поза, да-

тум на снимање, податоци за снимените содржини и 
податоци од техничка природа кога тоа е можно. 
Финалната документација од став 1 на овој член е 

во електронска форма. 
 

Член 25 
За текот на археолошките истражувања, по потреба, 

се изработуваат видео-записи (VHS снимки). 
 

Член 26 
Извештајот за извршените археолошки истражува-

ња содржи основни податоци за реализацијата на 
истражувањето, особено: 

1. Податоци за носителот на дозволата за археоло-
шки истражувања; 

2. Податоци за истражувачкиот тим; 
3. Приказ на применетата методологија, времето 

во кое работите се изведувани, обемот, правецот, ор-
ганизацијата и условите на археолошкото истражу-
вање; 

4. Првични резултати и сознанија од истражување-
то; 

5. Преземени мерки на заштита на наоѓалиштето и 
наодите; 

6. Податоци за земени и предадени примероци за 
понатамошни лабораториски анализи; 

7. Место на депонирање на движните археолошки 
наоди, со копија од документацијата за извршеното 
примопредавање; 

8. Образложение за евентуалните отстапувања од 
предвидените позиции во Основниот план за археоло-
шкото истражување или од условите определени во 
дозволата за археолошки истражувања; 

9. Избор од теренската документација (копија на 
техничка документација и фотографии, односно фото-
снимки, вклучувајќи и копија од обрасците), со која се 
илустрира целиот процес на реализацијата на истражу-
вањето; 

10. Финансиски извештај; 
11. Заклучни согледувања и предлози. 
Извештајот од став 1 на овој член се поднесува во 

три отпечатени примероци и во електронска форма, во 
обем и квалитет погодни за објавување. 

 
IV � ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 27 

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

 
   Бр. 30-7031/3          Министер за култура,  

12 декември 2005 година       Благој Стефановски, с.р. 
      Скопје 



19 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 20 - Бр. 111 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 декември 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 22 - Бр. 111 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 декември 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 24 - Бр. 111 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 декември 2005 
 

1529. 
Врз основа на член 71 став 8 од Законот за заштита 

на културното наследство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 20/04), министерот за култура 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗРА-
БОТКА НА ЗАШТИТНО - КОНЗЕРВАТОРСКИТЕ 
ОСНОВИ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и ме-

тодологијата за изработка на заштитно-конзерватор-
ските основи за културното наследство (во натамошни-
от текст: основи). 

 
Член 2 

Основите, како документациона основа за третма-
нот на недвижното културно наследство (во натамош-
ниот текст: споменичко наследство) во просторните и 
урбанистичките планови, според видот на планот за кој 
се однесуваат, можат да бидат: 

1. Основи за подрачјето на опфат на Просторниот 
план на Република Македонија; 

2. Основи за подрачјето на опфат на просторен 
план за регион; 

3. Основи за подрачјето на опфат на просторен 
план за подрачје од посебен интерес за Републиката; 

4. Основи за подрачјето на опфат на генерален ур-
банистички план; 

5. Основи за подрачјето на опфат на детален урба-
нистички план; 

6. Основи за подрачјето на опфат на урбанистички 
план за село; 

7. Основи за подрачјето на опфат на урбанистички 
план вон населено место. 

 
II - СОДРЖИНА НА ОСНОВИТЕ 

 
Член 3 

Основите од член 2 на овој правилник, без оглед на 
нивниот вид, се состојат од: 

1. Текстуален приказ; 
2. Графички приказ; 
3. Документарен приказ. 
Приказите од став 1 на овој член претставуваат меѓу-

себно усогласени целини и взаемно се надополнуваат. 
 

Член 4 
Текстуалниот приказ на основите ги содржи след-

ните поглавја: 
1. Правна и програмска заснованост на основите; 
2. Идентификација на подрачјето на опфатот на ос-

новите; 
3. Актуелни планови за подрачјето на опфатот; 
4. Инвентаризација; 
5. Оценка на состојбата; 
6. Мерки за заштита; 
7. Спроведување на основите. 
 

Член 5 
Поглавјето за правната и програмската заснованост 

во смисла на член 4 точка 1 на овој правилник содржи: 
1. Основни податоци за позитивните прописи и 

нивните одредби што се однесуваат на подготвувањето 
на самите основи, планот за кој се однесуваат и инте-
грираната заштита на културното наследство; 

2. Основни определби за интегрираната заштита од 
Националната стратегија за заштита и користење на кул-
турното наследство и од други стратешки документи; 

3. Основни податоци за програмите со кои е пред-
видено подготвувањето на основите и планот за кој тие 
се однесуваат. 

 
Член 6 

Поглавјето за идентификација на подрачјето на оп-
фат во смисла на член 4 точка 2 на овој правилник со-
држи: 

1. Опис на границите на подрачјето на опфатот; 
2. Вкупна површина на подрачјето на опфатот; 
3. Други релевантни податоци за идентификација, 

особено: општини, катастарски општини и населени 
места или нивни делови што спаѓаат во подрачјето на 
опфатот, во зависност од видот на основите. 

 
Член 7 

Поглавјето за актуелните планови во смисла на 
член 4 точка 3 на овој правилник содржи: 

1. Податоци за видот, називот, доносителот, време-
то на донесување, влегувањето во сила, рокот на важе-
ње и други слични податоци за важечките просторни и 
урбанистички планови, вклучувајќи ги нивните измени 
и дополнувања, и тоа: 

- за планот од ист ранг; 
- за планот, односно плановите од повисок ранг; 
- за планот, односно плановите од понизок ранг. 
2. Општ приказ на планските решенија во врска со 

споменичкото наследство, одделно за секој план, ре-
доследно според видот односно рангот на планот; 

3. Оценка на имплементираноста на планските ре-
шенија и нивниот одраз врз споменичкото наследство, 
со посебен акцент на евентуално спорните плански ре-
шенија во плановите од ист или понизок ранг од пла-
нот што треба да се подготвува. 

 
Член 8 

Поглавјето за инвентаризацијата во смисла на член  
4 точка 4 на овој правилник содржи: 

1. Инвентар на заштитени недвижни добра; 
2. Инвентар на незаштитени недвижни добра што 

заслужуваат да бидат ставени под заштита. 
Инвентарите од став 1 на овој член содржат: 
1. Кај основите за просторните планови: збирни по-

датоци по видови добра, особено: бројност, лоцира-
ност, хронолошка и стилска припадност, површина, со-
стојба, намена и  други податоци за добрата на подрач-
јето на опфатот; 

2. Кај основите за генералните урбанистички планови: 
прегледи со основни податоци за идентификација на до-
брата и нивните контактни зони, особено: назив, локација, 
време на настанување, вредности и значење, граници, по-
вршина, состојба, намена и други податоци; 

3. Кај основите за деталните урбанистички планови 
и за урбанистичките планови за село и вон населено 
место: детални податоци за секое добро одделно, осо-
бено: назив, локација, адреса, катастарска парцела, 
опис на содржините, граници, контактни зони, повр-
шина на доброто и на контактните зони, односно вкуп-
на површина на заштитеното подрачје, автор, време на 
настанување, стилски карактеристики, конструктивен 
систем и употребени материјали, претходни градежни, 
ликовни или други конзерваторски интервенции, пора-
нешна и сегашна намена, состојба односно степен на 
зачуваност, вид на сопственоста и други слични пода-
тоци што придонесуваат за подобра идентификација на 
добрата. 

 
Член 9 

Поглавјето за оценка на состојбата во смисла на 
член 4 точка 5 на овој правилник содржи: 

1. Анализа на просторниот развој; 
2. Анализа на постојната состојба; 
3. Анализа на развојните потреби, потенцијали и 

можности; 
4. Проценка на влијанијата. 
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Анализата од став1 точка 1 на овој член содржи: 
1. Кај основите за просторните планови: приказ на 

историскиот развој на просторот, со посебен акцент на 
настанувањето и развојот на населбите и другите поз-
начајни споменички целини, културни предели и спо-
меници, односот кон нив во различни временски пери-
оди, поврзаноста со соседните и други агломерации и 
нивно влијание врз развојот и промените во просторот 
и споменичкото наследство, како и други податоци од 
значење за планирањето и уредувањето на просторот 
што ги детерминираат местото, улогата и значењето на 
споменичкото наследство во минатото и сегашноста; 

2. Кај основите за генералните урбанистички пла-
нови: приказ на историскиот развој на градот и негова-
та околина, со посебен акцент на урбаните модели и 
нивната трансформација низ времињата, морфолошка-
та организација на градот во различни фази од негови-
от развој, релациите со соседните и други агломерации 
и нивното влијание врз развојот на градот, идентифи-
кација на градскиот простор и неговите димензии, 
вклучувајќи ги фортификациите, главните пристапи, 
инфраструктурата и урбаната опрема, клучните законо-
мерности односно тенденции во историскиот развој на 
градот и други аспекти што придонесуваат за правилно 
и целосно разбирање на историската димензија на раз-
војот на градот и неговата околина; 

3. Кај основите за деталните урбанистички планови 
и за урбанистичките планови за село: детален приказ 
на историскиот развој на градот односно селото во це-
лина и неговата околина, урбаниот развој на истори-
ското јадро, историските фази на градење на позначај-
ните градби во градот односно селото и нивната околи-
на, релациите со одделни центри на влијание во побли-
ското или подалечното окружување и други аспекти 
што придонесуваат за правилно и целосно разбирање 
на историскиот развој на подрачјето на опфатот; 

4. Кај основите за урбанистичките планови вон на-
селено место: детален приказ на историскиот развој на 
изолираните градби, целини и предели, нивните рела-
ции со поблиските и подалечните населби и влијанија-
та врз таа основа, како и други аспекти што придонесу-
ваат за правилно и целосно разбирање на историскиот 
развој на подрачјето на опфатот. 
Анализата од став 1 точка 2 на овој член содржи: 
1. Кај сите видови основи: приказ на фактичката и 

правната состојба на споменичкото наследство, степе-
нот на неговата зачуваност односно оштетеност, при-
чините за пропаѓањето, претходни конзерваторски ин-
тервенции, оспособеност за ефективно користење, при-
стапни патишта и состојба на другата инфраструктура 
во заштитените подрачја, надлежни субјекти за зашти-
та и за управување со споменичкото наследство, како и 
други податоци покрај оние од точка 2 и 3 на овој став; 

2. Кај основите за генералните урбанистички пла-
нови, покрај приказите од точка 1 на овој став, уште и: 
хронолошки, културолошки, естетски, архитектонски, 
типолошки, морфолошки, функционални и други ана-
лизи за градот, неговите визури, релациите со пределот 
односно околината, корелацијата меѓу историското ја-
дро и новите населби и друго; 

3. Кај основите за деталните урбанистички планови 
и за урбанистичките планови за село и вон населено 
место, покрај  приказите од точка 1 на овој став, уште 
и: детални анализи за сите релевантни аспекти на уре-
дувањето на просторот, особено историско-уметнички 
анализи, анализи на структуралните карактеристики на 
историското јадро (типолошка анализа на урбаната ма-
трица, поединечните градби, градежните парцели, бло-
ковите и отворените простори, анализа на силуети, ри-
там, доминанти и колорит, композициски анализи), ар-
хитектонско - технички анализи (катност, тип на кров и 
вид на кровен покривач, конструктивен систем, граде-
жен материјал, ритам на отвори и карактеристични 
елементи на фасади), функционални анализи (пора-

нешна  и сегашна намена на заштитените објекти, це-
лини и неизградени површини), социо-економски, де-
мографски, имотно-правни и други детални анализи за 
споменичкото наследство, вклучувајќи ги контактните 
зони, отворените јавни и приватни простори и зелените 
површини на подрачјето на опфатот. 
Анализата од став 1 точка 3 на овој член содржи 

согледувања што се поврзани со привлечноста, ревита-
лизацијата, оспособеноста и користењето на споменич-
кото наследство како фактор на одржливиот развој, 
особено од аспект на културниот туризам, станбената 
политика и деловниот простор, негувањето на традици-
ите и старите занаети, едукацијата и слично. 
Проценката од став 1 точка 4 на овој член содржи 

согледувања за можните негативни влијанија врз спо-
меничкото наследство во процесот на планирањето и 
уредувањето на просторот, особено ако последиците се 
манифестираат како притисок од урбанизација, напу-
штање, дислокација, промена на конструкција и изглед 
или кој било друг вид нарушување на интегритетот на 
заштитените добра, односно подрачја. 
Анализата од став 1 точка 1 на овој член не се изго-

твува во случај кога на подрачјето на опфатот се наоѓа 
единствено археолошка населба или друг вид археоло-
шко наоѓалиште. 

  
Член 10 

Поглавјето за мерките за заштита во смисла на член 
4 точка 6 на овој правилник содржи: 

1. Валоризација; 
2. Категоризација; 
3. Ревалоризација; 
4. Режим на заштита; 
5. Посебни мерки на заштита. 
Валоризацијата од став 1 точка 1 на овој член содр-

жи согледување за неопходноста од воспоставување за-
штита врз незаштитените недвижни добра и за нивниот 
иден заштитен статус, односно дали треба да добијат 
статус на: 

1. Културно наследство; 
2. Добро под привремена заштита; или  
3. Резервирана археолошка зона. 
Категоризацијата од став 1 точка 2 на овој член со-

држи осврт на категоризираните добра и согледувања 
за неопходноста од категоризирање на добрата според 
нивното значење и степенот на загрозеност, односно 
нивно утврдување како: 

1. Културно наследство од исклучително значење; 
2. Културно наследство од големо значење; 
3. Значајно културно наследство; 
4. Културно наследство во опасност; 
5. Незагрозено културно наследство. 
Ревалоризацијата од став 1 точка 3 на овој член со-

држи согледувања за неопходноста од редефинирање 
на вредностите, значењето, границите или режимот на 
заштита на споменичкото наследство, било од аспект 
на проширување односно зајакнување на заштитата би-
ло од аспект на намалување односно стеснување или 
престанок на заштитата. 
Режимот на заштита од став 1 точка 4 на овој член 

содржи зони на заштита и стандард на дозволени ин-
тервенции односно дејствија што можат да се презема-
ат врз заштитените добра и во нивната блиска околина, 
изразен како: 

1. Заштита од прв степен; 
2. Заштита од втор степен; 
3. Заштита од трет степен. 
Посебните мерки на заштита од став 1 точка 5 на 

овој член содржат конзерваторски, правни, админи-
стративни и други превентивни и корективни мерки, 
какви што се, особено: археолошкиот надзор, заштит-
ните археолошки истражувања, конзерваторските 
истражувања, документирањето, изготвувањето на по-
себни студии, елаборати, програми и урбанистички 
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проекти, подготвителните мерки за заштита во случај 
на вооружен судир и природни непогоди, мерките за 
заштита од последици од загадувањето, мерките за уна-
предување на квалитетот на животната средини во за-
штитените подрачја, враќањето во поранешната состој-
ба, спасувањето, старателството, хипотеката, експро-
пријацијата и други мерки согласно со закон. 

 
Член 11 

Поглавјето за спроведување на основите во смисла 
на член 4 точка 7 на овој правилник содржи: 

1. Насоки за вградувањето на основите во текстуал-
ниот приказ и графичките прикази на просторните пла-
нови, односно во текстуалниот приказ, графичките 
прикази и билансните показатели на урбанистичките 
планови; 

2. Параметри за заштита на споменичкото наследс-
тво, изразени во форма на заштитно-конзерваторски 
услови. 

 
Член 12 

Графичкиот приказ на основите содржи картограф-
ски и други графички прикази на состојбите, констата-
циите и проекциите за заштита, содржани во текстуал-
ниот приказ на основите, особено во поглед на: 

1. Инвентарите од член 8 став1 на овој правилник; 
2. Анализите и проценката од член 9 став 1 на овој 

правилник; 
3. Мерките за заштита од член 10 став 1 на овој пра-

вилник. 
Графичкиот приказ кај основите за просторните 

планови, во смисла на став 1 на овој член содржи: 
1. Кај основите за Просторниот план на Република 

Македонија: картографски прикази во размер 
1:100.000; 

2. Кај основите за просторен план на регион: карто-
графски прикази во размер 1:50.000 или 1:25.000; 

3. Кај основите за просторен план за подрачје од 
посебен интерес за Републиката: картографски прикази 
во размер 1:25.000 или 1:10.000 и графички прикази на 
геодетски подлоги во размер 1:5.000 или 1:2.500 

4. Кај основите за генерален урбанистички план: 
графички прикази на геодетски подлоги во размер 
1:10.000 (за град Скопје), односно 1:5.000 или 1:2.500 
до 1:1.000 (за другите градови); 

5. Кај основите за детален урбанистички план: гра-
фички прикази на геодетски подлоги во размер 1:2.500 
или 1:1.000 до 1:500, како и архитектонски снимки (ос-
нови, силуети, фасади и слично) во размер 1:200 до 
1:100; 

6. Кај основите за урбанистички план за село: гра-
фички прикази на геодетски подлоги во размер 1:2.500 
или 1:1.000, како и архитектонски снимки во размер 
1:200 до 1:100; 

7. Кај основите за урбанистички план вон населено 
место: картографски прикази во размер 1:25.000 или 
1:10.000 и графички прикази на геодетски подлоги во 
размер 1:2.500 до 1:500. 

 
Член 13 

Графичките прикази од член 12 став 2 на овој пра-
вилник во горниот десен агол ги содржат следните по-
датоци: вид на основите, подрачје на опфатот, населе-
но место (за урбанистичките планови), плански период, 
содржина и број на приказите, легенда на ознаките. 
Во долниот десен агол на гафичките прикази од 

став 1 на овој член, во работниот штембил се содржани 
следните податоци: носител на изработка на основите, 
изработувачи, дата на изработката, технички број на 
основите и друго. 

 
Член 14 

Документарниот приказ на основите содржи де-
скриптивна, техничка и фото документација. 

Дескриптивната документација од став 1 на овој 
член содржи особено: доказ за регистрација на носите-
лот на изработката на основите, доказ за определување 
раководител и состав на стручниот тим за изработка на 
основите, изводи од позитивните прописи, програмите 
и правосилните актуелни планови, услови за планира-
ње на просторот издадени од надлежниот орган, архив-
ска граѓа, библиографија, список на изготвени студии, 
елаборати, програми, планови и проекти за споменич-
кото наследство на подрачјето на опфатот и друга со-
одветна документација. 
Техничката документација содржи особено: стари 

карти, геодетски подлоги, архитектонски снимки, црте-
жи, скици, гравури и друга слична документација за 
споменичкото наследство на подрачјето на опфатот. 
Фото-документацијата содржи особено: стари фо-

тографии и снимки на сегашната состојба во колор, цр-
но-бела или дигитална техника, вклучувајки сателит-
ски и аеро-снимки, што опфаќаат панорами, перспекти-
ви, силуети, визури, доминанти, екстериер и каракте-
ристични детали на градбите во подрачјето на опфатот. 
Секоја документарна единица од став 2, 3 и 4 на овој 

член содржи соодветна бројчена или друга ознака и легенда. 
 

III - МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА 
НА ОСНОВИТЕ  

Член 15 
Кон изработка на основите од член 2 на овој пра-

вилник се пристапува согласно со програмите за изра-
ботка на основите. 
Кон изработка на основите за урбанистичките пла-

нови, со исклучок на основите за детален урбанистич-
ки план, се пристапува и по добивањето и согласно со 
издадените услови за планирање на просторот. 
Условите за планирање на просторотот од став 2 на 

овој член се обезбедуваат од доносителот на планот за 
чии потреби се изработуваат основите. 

 
Член 16 

Изработката на основите започнува со формирање 
на мешовит стручен тим од страна на носителот на 
изработката на основите. 
Стручниот тим работи согласно со актот за негово-

то формирање и оперативна програма за изработка на 
односните основи. 
Со оперативната програма од став 2 на овој член се 

определуваат видот, обемот и динамиката на реализа-
ција на работите, особено во поглед на: 

1. Прибирањето на постојната документација и по-
датоци; 

2. Вршењето на неопходните истражувачки работи; 
3. Создавањето на новата документација. 
 

Член 17 
При изработката на основите се користат податоци од 

заштитните евиденции и Националниот регистар на кул-
турното наследство, како и расположивата документација 
за валоризација, ревалоризација, прогласување, номина-
ција, археолошки и конзерваторски истражувања, непо-
средна заштита, управување и користење на заштитените 
добра и друга соодветна, постојна документација од обла-
ста на заштитата на споменичкото наследство. 
Покрај податоците и документацијата од став 1 на 

овој член, при изработката на основите се користат и 
други соодветни податоци и документација од допир-
ните области, особено од областа на просторното и ур-
банистичкото планирање, катастарот, статистиката, за-
штитата на животната средина и природата, туризмот, 
сообраќајот, експлоатацијата на минерални суровини, 
заштитата и спасувањето во случај на вооружен судир 
и природни непогоди, како и од други области што 
имаат допирни точки со интегрираната заштита на кул-
турното наследство.  
Прибирањето на податоци и документација во 

смисла на став 1 и 2 на овој член се врши како почетна, 
подготвителна фаза на работа. 
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Член 18 
При изработката на основите, по правило, се кори-

стат резултатите од претходни истражувачки работи. 
По исклучок од став 1 на овој член, кога за тоа по-

стојат оправдани причини, во функција на изработка на 
основите можат да се вршат нови, наменски истражу-
вања, особено теренски, историско-библиографски, ар-
хивски, статистички, протектолошки и други неопход-
ни истражувања. 
Археолошки и други теренски истражувања во 

смисла на став 2 на овој член можат да се вршат само 
доколку расположивите податоци и документацијата 
од претходно извршените истражувања се недоволни 
или постојат други оправдани причини за тоа. 
При истражувачките работи во смисла на став 2 и 3 

на овој член предимство имаат прибирањето и обрабо-
тката на податоците, како и создавањето соодветни ви-
дови нова документација, што се од значење за изра-
ботката на основите. 

 
Член 19 

При обработката и презентирањето на податоците 
од член 17 и 18 на овој правилник, во текстуалниот 
приказ на основите по правило се користат и табели, 
графикони, шеми и други облици на прегледно приоп-
штување на обработените податоци. 
Текстуалниот приказ на основите може да биде 

илустриран и со избор на соодветни фотографии, ски-
ци и цртежи поврзани со односната тематска единица. 
Во случаите од став 1 и 2 на овој член, секој вид 

илустративен материјал има посебна нумерација и об-
јаснување, односно назив или легенда, различни од 
оние во документарниот приказ на основите. 

 
Член 20 

За изработка на графичкиот приказ на основите се 
користат ажурирани топографски карти и геодетски 
подлоги што носителот на изработката на основите ги 
обезбедува од доносителот на планот за чии потреби се 
изработуваат основите. 
Ако графичкиот приказ не може да биде направен 

на еден лист во соодветниот размер, пред самиот гра-
фички приказ во графичкиот дел на основите се става 
прегледен лист со нумерација на деловите што го сочи-
нуваат односниот графички приказ. 
Графичката обработка се врши со ознаки и симболи 

за графичка презентација на основите, и тоа според: 
1. Основните ознаки и симболи во графичките прило-

зи на урбанистичките планови, утврдени со прописите од 
областа на планирањето и уредувањето на просторот и 

2. Посебните ознаки и симболи за графичка презен-
тација на културното наследство, дадени во Прилог -1, 
кој е составен дел на овој правилник.  

Член 21 
Границите на подрачјето на опфатот, со исклучок на 

основите за Просторниот план на Република Македони-
ја, како и границите на заштитените подрачја, вклучувај-
ќи ги и границите на самите добра и границите на нив-
ните контактни зони, во основите се наведуваат: 

1. Во текстуалниот приказ на основите: описно, 
според страните на светот, правецот на протегање, поз-
нати репери и мери или други показатели за идентифи-
кација, доколку описот на границите не е даден во со-
одветен акт  во смисла на став 2 и 3 на овој член. 

2. Во графичкиот приказ на основите: со одделни 
ознаки и симболи во смисла на член 20 став 3 на овој 
правилник. 
Ако описот на границите на подрачјето на опфатот е 

утврден со закон, план од повисок ранг, акт на доносите-
лот на планот или на друг начин, во текстуалниот при-
каз на основите се наведува описот од соодветниот акт. 
Ако описот на границите на заштитените добра и 

нивните контактни зони е утврден во актот за заштита, 
во текстуалниот приказ на основите се наведува описот 
од соодветниот акт за заштита. 

Описот на границите на незаштитените добра, што 
заслужуваат да бидат ставени под заштита и како такви 
се предвидуваат во основите, вклучувајки го и описот 
на границите на нивните потенцијални контактни зони, 
во текстуалниот приказ на основите се наведува во 
смисла на став 1 точка 1 на овој член, а во графичкиот 
приказ со посебни ознаки и симболи во смисла на член 
20 став 3 точка 2 односно член 21 став 1 точка 2 на овој 
правилник. 
Одредбата од став 4 на овој член се применува и во 

случај кога границите на заштитено добро и/или грани-
ците на неговите контактни зони не се утврдени со 
актот за заштита или нивниот опис во тој акт е нејасен 
или нецелосен. 

 
Член 22 

Податоците во врска со инвентаризацијата од член 
8 на овој правилник, во текстуалниот приказ на осно-
вите се обработуваат и прикажуваат според припадно-
ста на добрата по видови, групи, подгрупи и типови, со 
шифри и називи согласно со Националната класифика-
ција на културното наследство. 
За класифицираните добра од став 1 на овој член се 

изработуваат соодветен вид и број на графички прика-
зи, особено: 

1. Синтезен графички приказ за заштитените добра; 
2. Синтезен графички приказ за незаштитените добра; 
3. Синтезен графички приказ на добрата од точка 1 

и 2 на овој став; 
4. Одделни графички прикази за заштитените добра 

по видови; 
5. Одделни графички прикази за незаштитените до-

бра по видови; 
6. Синтезни графички прикази по видови добра од 

точка 4 и 5 на овој став. 
По исклучок од став 2 на овој член, ако на подрач-

јето на опфатот се наоѓаат повеќе од десет археолошки 
наоѓалишта од различен вид, за нив можат да се изра-
ботат и посебни графички прикази, особено: 

1. Синтезен графички приказ за заштитени археоло-
шки наоѓалишта; 

2. Синтезен графички приказ за незаштитени архео-
лошки наоѓалишта; 

3. Синтезен графички приказ за археолошките нао-
ѓалишта од точка 1 и 2 на овој став. 
За инвентаризацијата во смисла на став 2 и 3 на 

овој член се изработуваат најмалку три графички при-
кази, освен кога со инвентаризацијата на подрачјето на 
опфатот се опфатени помалку од десет заштитени 
и/или незаштитени добра. Во таков случај се изработу-
ва само еден синтезен графички приказ од став 2 точка 
1, 2 или 3 на овој член.  

 
Член 23 

Анализите поврзани со оценката на состојбата во 
смисла на член 9 на овој правилник, без оглед на видот на 
основите, се засноваат на темелни, интердисциплинарни, 
мултидисциплинарни и компаративни проучувања. 
Резултатите од анализите од став 1 на овој член, во 

текстуалниот приказ на основите се прикажуваат опис-
но, во обем што соодветствува на видот на основите. 
За резултатите од анализите прикажани во смисла 

на став 2 на овој член се изработуваат соодветен вид и 
број на графички прикази, особено: 

1. Синтезен графички приказ за фазите на истори-
скиот развој; 

2. Синтезен графички приказ за постојната состојба;  
3. Синтезен графички приказ за потребите, потен-

цијалите и можностите; 
4. Одделни графички прикази по видови и/или ти-

пови анализи. 
При графичката обработка на анализите од став 1 

на овој член приоритет имаат графичките прикази што 
се однесуваат на:  
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1. Функцијата на добрата (изворна, односно пора-
нешна, сегашна и потенцијално нова функција); 

2. Причините за пропаѓањето односно оштетување-
то или уништувањето на добрата; 

3. Степенот на зачуваност на добрата, вклучувајќи 
ја зачуваноста на автентичноста; 

4. Идентификацијата на отворените простори и зе-
лените површини (постојни и идни); 

5. Површините предвидени за градење и соодветно 
уредување на просторот. 
За резултатите од анализите во смисла на став 3 и 4 

на овој член се изработуваат најмалку осум графички 
прикази. 

 
Член 24 

Физичката состојба и зачуваноста на добрата, како 
елемент на анализата на постојната состојба во смисла 
на член 9 став 3 точка 1 на овој правилник, се класифи-
цираат во следните четири степени: 

1. Добра; 
2. Средна; 
3. Лоша; 
4. Урнатина. 
Степените на зачуваност од став 1 на овој член се 

обработуваат: 
1. Во текстуалниот приказ на основите: описно, во 

обем што е сообразен со видот на основите, како и со 
видот, содржината и состојбата на добрата; 

2. Во графичкиот приказ на основите: преку еден 
или повеќе синтезни и/или одделни графички прикази 
по видови добра или според нивниот заштитен статус.  
За физичката состојба и степенот на зачуваност на 

добрата се изработува најмалку еден синтезен графич-
ки приказ во смисла на член 23 став 4 точка 3 на овој 
правилник и став 2 точка 2 на овој член. 

 
Член 25 

Причините за пропаѓање односно оштетување или 
уништување на добрата, како елемент на анализата на 
постојната состојба во смисла на член 9 став 3 точка 1 
на овој правилник, се класифицираат во следните чети-
ри групи: 

1. Група А � причини поврзани со природни појави, 
особено земјотреси, лизгање на земјиштето, поплави и 
слично; 

2. Група Б � причини поврзани со структурата на 
градбите, особено употребени градежни материјали, 
систем на конструкција, инфраструктура и слично; 

3. Група В � причини поврзани со историскиот, 
економскиот и социјалниот развој, особено иселување, 
доселување, осиромашување на населението и слично; 

4. Група Г � причини поврзани со деструктивни 
активности на човекот, особено војни и други вооруже-
ни судири, пожари, загадување, неконтролирана и про-
тивправна градба и слично. 
Ако за пропаѓањето односно оштетувањето или 

уништувањето на добрата постојат две или повеќе гру-
пи причини од став 1 на овој член, во таков случај се 
обработува и прикажува секоја од тие групи причини. 
За причините за пропаѓање односно оштетување 

или уништување на добрата се изработува најмалку 
еден синтезен графички приказ во смисла на член 23 
став 4 точка 2 на овој правилник и став 2 на овој член. 

 
Член 26 

Проценката на влијанијата, како елемент на оценка-
та на состојбата во смисла на член 9 став 1 точка 4 и 
став 5 на овој правилник, по правило, се обработува са-
мо во текстуалниот приказ на основите. 

 
Член 27 

При валоризацијата во смисла на член 10 став 1 
точка 1 и став 2 на овој правилник се проценуваат 
вредностите на самите добра и вредностите на среди-
ната односно подрачјето каде добрата се наоѓаат. 

Вредности на добрата во смисла на став 1 на овој 
член се сметаат особено: археолошките, етнолошките, 
историските, уметничките, архитектонските, урбани-
стичките, амбиенталните, техничките, социолошките и 
други слични научни или културни вредности. 
Вредности на средината односно подрачјето во 

смисла на став 1 на овој член се сметаат културно-
историските, социо-економските и употребните вред-
ности на средината односно подрачјето. 
Кај основите за урбанистичките планови, особено 

за деталните урбанистички планови, покрај вредности-
те од став 2 на овој член, а во рамките на вредностите 
од став 3 на овој член, се проценуваат особено архите-
ктонските, инфраструктурните и функционалните 
вредности на урбаната структура којашто  припаѓа на 
самото конкретно добро, а според своите вредности 
инаку не би заслужувала да биде третирана. 
Во случаите од став 4 на овој член се прави процен-

ка за тоа до кој степен постојните објекти, инфрастру-
ктурата и отворените простори придонесуваат за исто-
рискиот изглед на јадрото, односно дали урбаните 
структури: 

1. Имаат некаков придонес во историскиот амбиент; 
2. Се неутрални во поглед на историскиот амбиент; 
3. Се некомпатибилни со историскиот амбиент. 
Заштитниот статус при валоризацијата во смисла на 

член 10 став 2 на овој правилник се определува со ог-
лед на степенот на истраженост на добрата, располо-
живите податоци и документацијата за нив и со оглед 
на целта и правното дејство на заштитата. 
Со валоризацијата во смисла на став 6 на овој член 

можат да бидат опфатени сите или само дел од недвиж-
ните добра содржани во инвентарот од член 8 став 1 
точка 2 на овој правилник. 
Обемот на валоризацијата во смисла на став 7 на 

овој член се определува во зависност од објективните 
можности за спроведување на соодветните постапки за 
воспоставување на заштитата во првата година од при-
мената на планот за кој се подготвуваат основите. 
Видот и бројот на графичките прикази за валориза-

цијата се сообразуваат со оние за инвентаризацијата и 
категоризацијата од член 22 и 28 на овој правилник, со 
тоа што се изработува најмалку еден синтезен графич-
ки приказ за валоризација на незаштитените добра. 

 
Член 28 

Податоците за категоризацијата во смисла на член 
10 став 1 точка 2 и став 3 на овој правилник се обрабо-
туваат одделно за: 

1. Категоризацијата според значењето на добрата; 
2. Категоризацијата според загрозеноста на добрата. 
Предмет на категоризацијата во смисла на став 1 

точка 1 на овој член се: 
1. Некатегоризираните добра со статус на културно 

наследство односно заштитените добра, чија категори-
зација според значењето не е завршена во постапката 
за нивна ревалоризација; 

2. Незаштитените добра чија валоризација во смис-
ла на член 27 на овој правилник подразбира нивно 
прогласување како културно наследство од особено 
значење или како значајно културно наследство. 
Предмет на категоризацијата во смисла на став 1 

точка 2 на овој член се: 
1. Заштитените добра од сите видови и статусни ка-

тегории, за кои не е извршена категоризација според 
загрозеноста; 

2. Незаштитените добра чија валоризација во смис-
ла на член 27 на овој правилник подразбира и нивно 
прогласување или непрогласување како културно нас-
ледство во опасност. 
При обработката на податоците за категоризација-

та, покрај податоците за добрата од став 2 и 3 на овој 
член, се имаат предвид и податоците за добрата што 
веќе се категоризирани. 



19 декември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 111 - Стр. 29 

Видот и бројот на графичките прикази за категори-
зацијата се сообразуваат со оние за валоризацијата од 
член 27 на овој правилник, со тоа што се изработуваат 
најмалку по еден синтезен графички приказ за катего-
ризациите од став 1 точка 1 и 2 на овој член.  

Член 29 
Податоците за ревалоризацијата во смисла на член 

10 став 1 точка 3 и став 4 на овој правилник, по прави-
ло, се обработуваат само во текстуалниот приказ на ос-
новите, освен во случај кога е потребно да се направи 
графички приказ на промените во поглед на границите 
на добрата и / или нивните контактни зони.  

Член 30 
Режимот на заштита во смисла на член 10 став 1 точка 

4 и став 5 на овој правилник се обработува за добрата опфа-
тени со валоризацијата, категоризацијата и ревалоризација-
та во смисла на член 27, 28 и 29 на овој правилник. 
Режимот на заштита се определува според видот и 

категоријата, односно заштитниот статус на добрата, 
како и според потребите и можностите на заедницата. 
Режимот на заштита се определува за заштитеното 

подрачје во целина, без оглед на големината на самото 
добро и неговите контактни зони. 
Определувањето на режимот на заштита во смисла 

на став 2 и 3 на овој член се состои во разработка на 
режимот на заштита утврден со актот за заштита. 
Разработката на режимот на заштита во смисла на 

став 4 на овој член се состои од утврдување на: 
1. Општи насоки за заштита; 
2. Зони на заштита; 
3. Степени на заштита. 
Општите насоки од став 5 точка 1 на овој член се 

разработуваат во основите за просторните планови, а се 
однесуваат на активности што имаат за цел, особено: 

1. Да се подобри состојбата на споменичкото нас-
ледство во подрачјето на опфатот; 

2. Да се обезбеди развојна рамка на заштитата на 
споменичкото наследство; 

3. Да се интегрираат и балансирано да се дисперзи-
раат можностите за развој меѓу различни делови на по-
драчјето на опфатот, со почитување и одржување на 
интегритетот на споменичкото наследство; 

4. Да се идентификуваат приоритетните локации каде 
што интегрираната заштита може целосно да се примени; 

5. Да се дефинира заштитата на археолошките нао-
ѓалишта при преземањето на инфраструктурни и слич-
ни инвестициони зафати; 

6. Да се креира план за управување со заштитените 
подрачја. 
Зоните и степените на заштита од став 5 точка 2 и 3 

на овој член се разработуваат во основите за урбани-
стичките планови. 
Во рамките на едно заштитено подрачје можат да се 

утврдат повеќе зони на заштита, особено: 
1. Зона на строга заштита односно посебна заштита; 
2. Зона на ограничена заштита односно гарантирана 

заштита; 
3. Зона без дејство на заштитата. 
Зона на строга заштита односно посебна заштита во 

смисла на став 8 точка 1 на овој член се определува за 
дел од заштитено подрачје на кое се наоѓа еден или по-
веќе споменици, споменичка целина или културен пре-
дел од категоријата � културно наследство од особено 
значење или резервирана археолошка зона. 
Зона на ограничена заштита односно гарантирана за-

штита во смисла на став 8 точка 2 на овој член се опреде-
лува за дел од заштитено подрачје на кое се наоѓа еден 
или повеќе споменици, споменичка целина или културен 
предел од категоријата-значајно културно наследство, до-
бро под привремена заштита или контактна зона. 
Зона без дејство на заштитата во смисла на став 8 

точка 3 на овој член е дел од заштитеното подрачје што 
се иззема од режимот на заштита поради поголеми на-
рушувања на интегритетот на заштитеното подрачје. 
Во зоните на заштита од став 9 на овој член се при-

менува режим на заштита од прв степен. 

Во зоните на заштита од став 10 на овој член, со 
исклучок на контактните зони, се применува режим на 
заштита од втор степен. 
Во контактните зони како вид зони на заштита се 

применува режим на заштита од трет степен. 
Режимот на заштита од прв степен во смисла на 

став 12 на овој член подразбира минимални интервен-
ции врз заштитените добра, сведени првенствено на 
одржување или ситни поправки на објектите и отворе-
ните простори, како и конзервација на архитектонски 
детали. Во резервираните археолошки зони можат да 
се преземаат само дејствија за одржување и обезбеду-
вање на зоните. Ревитализацијата кај овој степен на за-
штита подразбира првенствено задржување на постој-
ните функции, а воведувањето нови функции се соо-
бразува според можностите на зоната. 
Режимот на заштита од втор степен во смисла на став 

13 на овој член подразбира зачувување на изворната со-
стојба, а конзерваторските интервенции да не бидат во 
спротивност со целите на заштитата и изворниот карактер 
на добрата. Постојната урбана структура (изградена и не-
изградена) се адаптира за тековните потреби и нови функ-
ции, користејќи ги архитектонските карактеристики на 
добрата. Интервенциите главно се однесуваат на адапта-
ција на ентериерот, а екстериерот односно фасадите на 
објектите се зачувуваат. Празните локации можат да се 
наменат за градба на нови објекти со оригинален архитек-
тонски израз, сообразен со карактерот на зоната. 
Режимот на заштита од трет степен во смисла на 

став 14 на овој член подразбира ограничувања во пог-
лед на габаритот и катната височина на објектите во 
контактната зона, како и прилагодување на архите-
ктонскиот израз кон наследената архитектура. 
За едно заштитено подрачје по правило се примену-

ваат различни степени на заштита. 
Графичката обработка на режимот на заштита по-

дразбира изработка на синтезни и посебни графички 
прикази, сообразени со оние за валоризацијата, катего-
ризацијата и ревалоризацијата во смисла на член 27, 28 
и 29 на овој правилник. 
Одредбите од ставовите 3-19 на овој член соодвет-

но се применуваат и за незаштитените добра предвиде-
ни за заштита. 

 
Член 31 

Посебните мерки на  заштита во смисла на член 10 
став 1 точка 5 и став 6 на овој правилник, по правило, се 
обработуваат само во текстуалниот приказ на основите. 
Видот и бројот на мерките од став 1 на овој член, 

како и обемот на нивната обработка се определуваат во 
зависност од видот на основите и природата на самите 
мерки. 

 
Член 32 

Насоките и параметрите од член 11 на овој правил-
ник се обработуваат во зависност од видот и  целта на 
основите, како и природата, статусот и режимот на за-
штита на самите добра. 

 
Член 33 

Основите се изработуваат и оформуваат во еден 
или повеќе томови, во зависност од обемот на граѓата 
што се обработува и начинот на обработката. 
Основите се изработуваат и заверуваат во пет едно-

образни примероци. 
Основите се изработуваат и во електронска форма. 
 

IV � ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 34 
Овој  правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на  објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
  Бр. 30-7031/5                  Министер за култура,  

12 декември 2005 година      Благој Стефановски, с.р.  
           Скопје 
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1530. 
Врз основа на член 35 став 8 од Законот за заштита 

на културното наследство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 20/04), министерот за култура до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА, КАТЕГОРИЗАЦИЈА И РЕ-
ВАЛОРИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите, 
условите и начинот на вршење валоризација, категори-
зација и ревалоризација на културното наследство, содр-
жината на елаборатите и начинот на обезбедување реви-
зија на елаборатите за валоризација и ревалоризација. 

 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. �Воспоставување на заштитата" е стекнување ста-
тус на заштитено добро согласно со закон и почеток на 
важењето на прописите односно актот за заштита на кул-
турното наследство врз таа основа, за одредено добро; 

2. �Промена на заштитата" е редефинирање на 
вредностите, значењето, границите, зоните или режи-
мот на заштита, како и секоја друга промена што се 
одразува како проширување, засилување, намалување 
или изземање на дејството на заштитата, за одредено 
добро; 

3. �Престанок на заштитата" е губење на статусот 
на заштитено добро и престанок на важењето на про-
писите односно актот за заштита на културното нас-
ледство врз таа основа, за одредено добро; 

4. �Добра за кои основано се претпоставува дека 
претставуваат културно наследство" се незаштитени ма-
теријални и нематеријални добра коишто се внесени во 
некоја од службените евиденции од областа на заштита-
та на културното наследство или заслужуваат да бидат 
заштитени како специфични белези на националната 
историја и култура, односно како иманентни содржини 
на културниот идентитет или како сведоштва што имаат 
друго релевантно значење од гледна точка на 
историјата, културата, уметноста, науката или техника-
та, без оглед на нивната неевидентираност како такви. 

  
II - КРИТЕРИУМИ, УСЛОВИ И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ 

ВАЛОРИЗАЦИЈА, КАТЕГОРИЗАЦИЈА И 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 

 
Член 3 

Валоризацијата се врши врз основа на критериуми 
што се однесуваат на вредностите, својствата, функци-
ите и значењето на добрата. 
Критериуми што се однесуваат на вредностите на 

добрата се сметаат особено: 
1. За недвижните добра, според нивниот вид: архео-

лошката, епиграфската, историската, меморијалната, 
уметничката, етнолошката, архитектонската, градеж-
ничката, урбанистичката, амбиенталната, пејзажната, 
техничката, екистичката, социолошката, документарна-
та и друга научна или културна вредност. 

2. За движните добра, според нивниот вид: археоло-
шката, епиграфската, антрополошката, нумизматичка-
та, хералдичката, сфрагистичката, фалеристичката, 
историската, меморијалната, уметничката, етнолошка-
та, техничката, архивистичката, филателистичката, 
картографската, библиографската, библиофилската, 
библиотечната, кинематографската, кинотечната, музи-
колошката, фонографската, фонотечната, музеолошка-
та, музејската, колекционерската, документарната и 
друга научна или културна вредност. 

3. За нематеријалните добра, според нивниот вид: 
етнолошката односно фолклористичката, етномузи-
колошката, етнокореолошката, филолошката, лин-
гвистичката односно фонетската, фонолошката, мор-
фолошката, лексиколошката, семантичката, етимо-
лошката, дијалектолошката, ономастичката односно 
топономастичката и друга научна или културна 
вредност. 
Критериуми што се однесуваат на својствата на до-

брата се: 
1. Автентичноста, изразена преку степенот на при-

сутност на изворните односно оригиналните или при-
марните облици, појави, концепција, материјали, тех-
ника на изработка, компоненти или окружување на до-
брата; 

2. Реткоста, изразена во однос на квантитетот на од-
носниот вид, појава, процес, облик или изглед, односно 
степенот или интензитетот на застапеност на добрата 
на одреден простор и во одредено време; 

3. Единственоста, изразена  како репрезентативност 
во својот вид, ограниченост на одредено подрачје или 
време, типичност или специфичност на облиците, поја-
вите, творечките изрази или другите особености на до-
брата; 

4. Разновидноста, изразена како богатство на содр-
жини односно присутност на различни творечки изра-
зи, структури, облици, појави, процеси или видови од-
носно типови или поттипови добра; 

5. Интегралноста, изразена преку степенот на 
единството на функциите и облиците, вклопеноста на 
структурите односно содржините, интеракцијата со 
средината, поврзаноста на деловите во целината и 
слично; 

6. Зачуваноста, изразена преку степенот на задржа-
ност односно оштетеност, уништеност, деградираност, 
загрозеност или нарушеност на интегритетот наспрема 
изворната состојба на добрата; 

7. Староста, изразена како време на настанување и 
траење на добрата. 
Критериуми што се однесуваат на функциите на до-

брата се сметаат особено: 
1. Воспитно-образовната функција; 
2. Научната функција; 
3. Културната функција; 
4. Комуникациската функција; 
5. Информативната функција; 
6. Стопанската функција; 
7. Друга утилитарна функција. 
Критериуми што се однесуваат на значењето на до-

брата се: 
1. Културното значење; 
2. Историското значење; 
3. Културно-историското значење;  
4. Уметничкото значење; 
5. Научното значење; 
6. Техничкото значење;  
7. Општественото значење. 
 

Член 4 
Валоризацијата на добрата за кои се донесува акт за 

привремена заштита е прелиминарна и се врши врз ос-
нова на соодветните критериуми од член 3 став 2 точка 
1 или 2 и став 3, 4 или 5 на овој правилник. 
Валоризацијата од став 1 на овој член се врши осо-

бено: 
1. При случајни откритија; 
2. За недвижните добра предвидени за заштита со 

просторен или урбанистички план; 
3. Во случај на опасност или ризик од оштетување 

односно уништување на добрата; 
4. Во случај кога нема објективни можности да се 

спроведат потемелни истражувања и проучувања на 
односното добро или од други причини не може да се 
изврши редовна, стандардна валоризација. 
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Член 5 
Валоризацијата на подрачје што се утврдува како 

резервирана археолошка зона се врши под услови и во 
случаите утвдени со закон, врз основа на  критериуми-
те од член 3 став 2 точка 1 и став 3, 4 или 5 на овој пра-
вилник. 

  
Член 6 

Валоризацијата на добрата за кои се донесува акт за 
прогласување културно наследство од соодветна кате-
горија, односно чија валоризација вклучува истовреме-
но  и нивна категоризација, се врши врз основа на со-
одветните критериуми од член 3 и 7 на овој правилник. 

 
Член 7 

Критериуми за културно наследство од исклучител-
но значење се: 

1. Уникатност, изразена како ремек-дело односно 
единствено уметничко остварување; 

2. Исклучителност, изразена како раритет односно 
крајна или исклучителна реткост или најкарактеристи-
чен пример за одреден вид творештво од периодот од 
кој потекнува; 

3. Впечатливост, изразена како карактеристичен 
пример за стилови во уметноста, архитектурата, кон-
струкциите, облиците на традиционални населби и жи-
веалишта или урбанистички концепции; 

4. Влијателност, изразена како значително влијание 
врз развојот на културата, уметноста, науката, техника-
та или општествениот развој, во минатото и сегашно-
ста; 

5. Поврзаност, изразена во однос или како сведош-
тво за идеи, верувања, значајни настани и истакнати 
личности што имале пресудно значење за преобразбата 
на општеството. 
Критериуми за културно наследство од големо зна-

чење се: 
1. Документарност, изразена како сведоштво од по-

широк интерес за проучување на општествените појави 
односно општествено-економските и културно-истори-
ските прилики во одредена епоха односно период; 

2. Повторливост, изразена како застапеност во по-
голем број, а со тоа и како причина за исклучување на 
односното добро од повисоката поткатегорија; 

3. Фрагментарност, изразена како присутност на де-
лови односно детали или други вредносни елементи од 
исклучително или големо културно и историско значе-
ње; 

4. Поврзаност, изразена во однос на значајни наста-
ни и истакнати личности од националната историја и 
култура. 
Критериуми за значајно културно наследство, се: 
1. Документарност, изразена како сведоштво од 

потесен интерес за проучување на општествени 
појави односно прилики на локално ниво или на ниво 
на одделни области и дисциплини или периоди на 
развојот; 

2. Повторливост, изразена како масовна застапе-
ност, а со тоа и како причина за исклучување на добро-
то од повисоката категорија односно повисоките потка-
тегории; 

3. Поврзаност, изразена во однос на настани и лич-
ности од локално или друго потесно значење. 

 
Член 8 

Ревалоризацијата се врши врз основа на критериу-
мите од член 3 и/или 7 на овој правилник. 
Ревалоризација врз основа на критериумите од член 

3 на овој правилник,  се врши во случај на промени 
што немаат одраз врз утврдената категорија на однос-
ното добро. 

Ревалоризација врз основа критериумите од член 3 
и 7 на овој правилник се врши: 

1. Во случаите кога постои потреба од категориза-
ција согласно закон; 

2. Во случаите кога ревалоризацијата вклучува 
истовремено преиспитување на утврдената категорија 
и промени од друг вид. 
Ревалоризација врз основа на критериумите од член 

7 на овој правилник се врши во случај кога таа не оп-
фаќа други промени освен промена на утврдената кате-
горија.  

 
Член 9 

Критериумите од член 3 и 7 на овој правилник се 
применуваат во зависност од нивната релевантност за 
односните случаи на валоризација, категоризација и 
ревалоризација. 
Секој критериум од став 1 на овој член се индиви-

дуализира како таков, со негово изрично наведување и 
детално објаснување во контекст на односното добро 
на кое е применет. 
Индивидуализацијата на критериумите е услов за 

правилна, научно и стручно основана и правно издржа-
на валоризација, категоризација и ревалоризација. 

 
Член 10 

Валоризацијата, категоризацијата и равалоризација-
та на недвижните добра се врши: 

1. Интегрално со движните предмети што се соста-
вен дел на недвижноста, односно што трајно се споени 
со самата градба или трајно служат за нејзино искори-
стување (во натамошниот текст: недвижности по наме-
на); 

2. Независно од збирките и поединечните предмети 
сместени или изложени во нив, кога тие не преставува-
ат недвижности по намена; 

3. Одделно од контактните зони, но и со оглед на 
нив. 

 
Член 11 

Движните добра по правило се валоризираат, кате-
горизираат и ревалоризираат како збирки. 
Движните добра што ги сочинуваат архивските 

збирки и збирките на јавните музејски, библиотечни и 
кинотечни установи можат да се ревалоризираат 
единствено како збирки. 
Збирките од став 2 на овој член се ревалоризираат 

независно од објектите во кои се сместени или изложе-
ни. 

 
Член 12 

Нематеријалните добра по правило се валоризира-
ат, категоризираат и ревалоризираат како поединечни 
добра. 
Нематеријалните добра што вклучуваат две или по-

веќе поединечни добра од ист вид, група, подгрупа, 
тип или поттип и сочинуваат единствена целина што 
може да се идентификува како самостоен објект на за-
штита, се валоризираат, категоризираат и ревалоризи-
раат како збирно духовно добро, односно како духовна 
целина. 

 
Член 13 

Валоризацијата, категоризацијата и ревалоризаци-
јата се вршат согласно со посебните годишни и пове-
ќегодишни програми за валоризација, категоризација 
и ревалоризација или други соодветни програми за 
работа. 
Приоритет во програмирањето и реализацијата на 

програмите од став 1 на овој член имаат особено: 
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1. Случајните откритија; 
2. Добрата чија заштита е предвидена со просторен 

или урбанистички план; 
3. Добрата чија ревалоризација е стриктна законска 

обврска; 
4. Добрата што се номинираат за стекнување меѓу-

народен статус односно меѓународна заштита; 
5. Загрозените добра; 
6. Добрата што заслужуваат да стекнат или веќе 

стекнале статус на културно наследство од особено 
значење; 

7. Добрата за кои постои објективна потреба од 
промена или престанок на заштитата. 
Предмет на програмирање во смисла на став 1 и 2 

на овој член се добрата што можат да се идентификува-
ат или веќе се идентификувани како објект на заштита 
од соодветниот вид културно наследство. 

 
Член 14 

Валоризација, категоризација и ревалоризација мо-
же да се врши и по иницијатива на државни органи и 
органи на локалната самоуправа или други заинтереси-
рани субјекти, поднесена во писмена форма.  
Иницијативата од став 1 на овој член се доставува 

до и по неа постапува надлежната јавна установа за за-
штита односно надлежниот субјект за заштита на од-
носниот вид културно наследство. 

  
Член 15 

Валоризацијата, категоризацијата и ревалоризација-
та се вршат од страна на мешовит тим, формиран од 
носителот на изработката на соодветниот елаборат од 
член 23 на овој правилник. 

  
Член 16 

Валоризацијата, категоризацијата и ревалоризација-
та се вршат согласно со: 

1. Научните и стручните сознанија од областа на 
која припаѓа односниот вид културно наследство; 

2. Расположивите податоци и документација за од-
носното добро; 

3. Резултатите од долнителните, наменски истражу-
вања на односното добро. 

 
Член 17 

При валоризацијата, категоризацијата и ревалориза-
цијата се врши особено: 

1. Прибирање, средување и обработка на располо-
живите податоци и документација за доброто; 

2. Увид во состојбата на доброто; 
3. Проверка и ажурирање на идентификационите и 

другите податоци за евидентираното односно заштите-
ното добро; 

4. Идентификација на нееведентираното добро спо-
ред стандардните податоци од основната заштитна еви-
денција; 

5. Класифицирање на доброто според Национална-
та класификација на културното наследство, доколку 
таа стручна операција не е завршена претходно, во фа-
зата на евиденција или дополнително; 

6. Документирање на доброто согласно со одредби-
те на овој правилник; 

7. Истражување на доброто односно спроведување 
на неопходните дополнителни, наменски истражувања; 

8. Компарирање односно правење на споредбени 
анализи за вредностите, својствата и значењето на до-
брото; 

9. Дефинирање или редефинирање на границите на 
доброто и неговите контактни зони (број, обем и гра-
ници на зоните); 

10. Дефинирање или редефинирање на режимот на 
заштита; 

11. Изработка на елаборат за валоризација односно 
ревалоризација на доброто; 

12. Изработка на предлог за донесување акт за за-
штита, промена или престанок на заштитата. 

 
Член 18 

Документирањето од на член 17 точка 6 на овој 
правилник се врши по потреба, според видот и катего-
ријата односно заштитниот статус на доброто, доколку 
пропишаниот вид и обем на документација не е созда-
ден претходно и прибран во смисла на член 17 точка 1 
на овој правилник. 
Документирањето на недвижните добра од став 1 

на овој член подразбира: 
1. Фото-документација (колор, црно-бела или диги-

тална техника) особено: 
- аеро-снимка, најмалку една за резервирана архео-

лошка зона и споменичка целина или културен предел 
од особено значење;  

- панорамски снимки од различни агли вон границите 
на доброто и заштитеното подрачје, најмалку пет за резер-
вирана археолошка зона и културно наследство од 
особено значење односно три за значајно културно  нас-
ледство  и една снимка за добро под привремена заштита; 

- снимки на визури, силуети, доминанти и урбан 
или рурален пејзаж, најмалку по десет за и во граници-
те на доброто и по пет за и во границите на секоја кон-
тактна зона (за културното наследство од особено зна-
чење), односно по пет за  и во границите на доброто и 
по три за и во секоја контактна зона (за значајно кул-
турно наследство), односно по три за и во границите на 
доброто и по една за или во границите на секоја кон-
тактна зона (за добра под привремена заштита). 

- снимки на фасади и друг екстериер (фонтани, сте-
пеништа, алеи, дрвореди, потпорни ѕидови, пристапни 
рампи, огради, порти, отворени простори и друго), нај-
малку по две снимки за секоја фасада на поединечно 
добро, група објекти и улични фасади, односно за секо-
ја од другите наведени содржини во границите на до-
брото и по една снимка за нив во границите на секоја 
контактна зона; 

- снимки на ентериер (подови, ѕидови, таваници, 
скали, ниши, долапи, огништа, галерии, столбови, фре-
ски и друга декорација) на односното добро, најмалку 
по една снимка за нивниот изглед во целина или прете-
жен изглед и карактеристичните детали, а за фреско-
живописот по една снимка за секоја композиција, без 
оглед во која зона се наоѓа истата, освен за добрата под 
привремена заштита за кои се прават групни снимки по 
зони на фреско-живопис; 

- снимки на недвижностите по намена (иконостас, 
балдахин, крст, икони, владички стол, певница, поли-
леи, свеќници, плаштеници и други движни предмети), 
најмалку по една снимка за секој таков предмет, а за 
предметите изработени во резба и снимки на каракте-
ристичните композиции или детали; 

- снимки на натписи. 
2. Техничка документација, особено: 
- картографски приказ на географската позиција и 

пристапот до односното добро, со обележување на оп-
штинскиот центар и населеното место во кое се наоѓа 
доброто односно најблиското населено место и при-
стапните патишта до доброто, на физичко-географска 
карта на Република Македонија (за сите видови и кате-
гории недвижни добра), како и на топографски карти 
за односниот регион, област или општина, во размер 
1:50.000 или 1:100.000 (за резервираните археолошки 
зони и културното наследство од особено значење); 
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- картографски приказ на границите на заштитеното 
подрачје, вклучувајќи ги границите на самото добро и 
на неговите контактни зони, во размер 1:5.000 до 
1:25.000 (за сите видови и категории недвижни добра); 

- картографски приказ на компаративните параме-
три вон територијата на Република Македонија (за кул-
турното наследство од исклучително значење), однос-
но на државната територија (за културното наследство 
од големо значење) или на делови од државната тери-
торија (за значајното културно наследство); 

- ситуација на заштитеното подрачје, со нанесени обје-
кти и други содржини во границите на доброто и во грани-
ците на секоја негова контактна зона, во размер 1:100 до 
1:1.000 (за сите видови и категории недвижни добра); 

- архитектонски снимки на основи, фасади, стру-
ктури, визури, силуети и карактеристични детали, во 
размер 1:10 до 1:100 (за културно наследство од особе-
но значење): 

- калкови на натписи (за културно наследство од 
особено значење). 

3. Правна документација и други јавни исправи, 
особено: 

- доказ за правото на сопственост на доброто и на-
чинот на неговото  стекнување (тапија, наследно реше-
ние, договор и друго); 

- доказ за правото на користење односно правото на 
владение или друго стварно право (акт за пренос на 
правото на користење, акти за концесија, договор за за-
куп и слично); 

- имотен лист односно поседовен лист: 
- извод од катастарски план; 
- катастарски операт (за недвижни добра од особено 

значење и резервирани археолошки зони што опфаќаат 
повеќе катастарски парцели во границите на заштите-
ното подрачје); 

- извод од урбанистички план. 
4. Други видови документација, особено: 
- видео документација: 
- дигитализирана документација (за културното 

наследство од особено значење). 
Документирањето на движните добра од став 1 на 

овој член подразбира: 
1. Фото-документација (колор, црно-бела или диги-

тална техника), особено: 
- групни снимки на односната збирка; 
- поединечни снимки на секој предмет односно со-

ставен дел на збирката; 
2. Техничка документација, особено: 
- калкови на натписи што се суштествен елемент на 

доброто; 
- цртежи за состојбата во која е најден предметот и 

неговиот сегашен изглед; 
3.  Друга документација, особено: 
- видео документација; 
- нотни записи; 
- други записи. 
Документирањето на нематеријалните добра од 

став 1 на овој член подразбира особено: 
1. Дескриптивни записи; 
2. Мелографски записи; 
3. Кореографски записи; 
4. Аудио-визуелни записи; 
5. Други записи. 
 

Член 19 
Дополнителните наменски истражувања од член 17 

точка 7 на овој правилник се вршат по потреба, според 
видот и категоријата односно заштитниот статус на до-
брото, доколку поранешните истражувања не се довол-
ни за валоризација,  категоризација или ревалоризација 
на односното добро. 

Истражувања од став 1 на овој член се сметаат осо-
бено архивските, историско-уметничките, компаратив-
ните, лабораториските, археолошките и други теренски 
и кабинетски истражувања чија основна цел е валори-
зација, категоризација или ревалоризација на односно-
то добро. 
Истражувањата од став 2 на овој член со кои може 

да се наруши интегритетот на добрата се преземаат 
согласно со прописите за заштита на културното нас-
ледство. 

 
Член 20 

Споредбените анализи од член 17 точка 8 на овој 
правилник се прават во однос на ист тип добра односно 
иста хронолошка припадност (од исто време), како во 
рамките на територијата на Република Македонија така 
и вон неа. 
Анализи од став 1 на овој член во рамките на тери-

торијата на Република Македонија се прават за култур-
ното наследство од големо значење и значајното кул-
турно наследство. 
Анализи од став 1 на овој член вон територијата на 

Република Македонија  се прават за културното нас-
ледство од исклучително значење. 
По исклучок од став 3 на овој член, ако со тоа не се 

попречува вршењето на валоризацијата, категоризаци-
јата или ревалоризацијата, споредбени анализи со до-
бра вон територијата на Република Македонија можат 
да се прават и за културното наследство од големо зна-
чење. 

 
Член 21 

Границите на доброто од член 17 точка 9 на овој 
правилник се определуваат според видот и лоцирано-
ста на доброто, особено според: 

1. Градежната парцела, чии граници се утврдени со 
урбанистички план; 

2. Дворното место, во случаи кога не е донесен ур-
банистички план; 

3. Конфигурацијата на теренот; 
4. Природните меѓи, сообраќајници и слично; 
5. Правецот на протегање на доброто; 
6. Интеракцијата со неговата историска околина. 
Контактните зони и нивниот број, обем и граници 

од член 17 точка 9 на овој правилник се определуваат 
во зависност од особеностите на самата историска 
околина, нејзината зачуваност, влијанието, пристапи-
те и другите облици на поврзаност со односното до-
бро. 
Објектите што според својата вредност не заслу-

жуваат да бидат ставени под заштита, при вршењето 
валоризација или ревалоризација можат да бидат зе-
мени предвид доколку претставуваат придружна 
вредност од гледна точка на нивната лоцираност во 
просторот. 

 
Член 22 

Режимот на заштита од член 17 точка 10 на овој 
правилник се определува според видот и категоријата 
односно заштитниот статус на доброто. 
Режимот на заштита од став 1 на овој член  може да 

биде определен како: 
1. Режим на заштита од прв степен; 
2. Режим на заштита од втор степен; 
3. Режим на заштита од трет степен; 
Режим на заштита од прв степен се применува на: 
1. Културно наследство од особено значење; и  
2. Резервирана археолошка зона. 
Режим на заштита од втор степен се применува на: 
1. Значајно културно наследство; и 
2. Добро под привремена заштита; 
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Режим на заштита од трет степен се применува на 
контактните зони. 
Режимот на заштита од прв степен подразбира чу-

вање, почитување, одржување, негување и користење 
на доброто согласно со неговата намена, како и конзер-
вација, анастилоза, рекомпозиција, превентива и слич-
ни зафати на непосредна заштита на доброто. 
Режимот на заштита од втор степен подразбира за-

чувување на изворната состојба и можност за: 
1. Адаптација на ентериерот, работи на ревитализа-

ција, уредување или изградба на нови објекти на праз-
ните локации, под одредени услови; 

2. Интервенции врз делови од експонирана збирка 
или предмет во функција на што подобра презентација, 
како и пренесување на постојниот запис на нов, од тех-
ничко-технолошки аспект подобар односно потраен 
носач (за кинотечните и фонотечните добра), под одре-
дени услови; 

3. Интервенции што се однесуваат на пренесува-
њето на постојните записи за нематеријалните добра 
на нов носач односно нов вид медиум, како и во 
поглед на сценско-изведбениот процес, под одре-
дени услови. 
Режимот на заштита од трет степен подразбира 

прилагодување на архитектонскиот израз и ограничу-
вање во поглед на габаритот и катната височина на об-
јектите. 
Режимите на заштита од став 6, 7 и 8 на овој член 

вклучуваат можни забрани и други превентивни и ко-
рективни мерки. 
На едно добро, особено споменичка целина и кул-

турен предел, може да се примени комбиниран режим 
на заштита. 

 
Член 23 

Елаборатите за валоризација и ревалоризација од 
член 17 точка 11 на овој правилник се изработуваат 
според видот и категоријата односно заштитниот ста-
тус на добрата. 
Елаборати за валоризација се: 
1. Елаборат за привремена заштита на недвижно до-

бро; 
2. Елаборат за привремена заштита на движно до-

бро; 
3. Елаборат за резервирана археолошка зона; 
4. Елаборат за валоризација на споменик; 
5. Елаборат за валоризација на споменичка целина; 
6. Елаборат за валоризација на културен предел; 
7. Елаборат за валоризација на збирка; 
8. Елаборат за валоризација на поединечно движно 

добро; 
9. Елаборат за валоризација на фолклорно добро; 
10. Елаборат за валоризација на дијалект; 
11. Елаборат за валоризација на топоним(и). 
Елаборати за ревалоризација се: 
1. Елаборат за ревалоризација на добро под привре-

мена заштита; 
2. Елаборат за ревалоризација на резервирана архе-

олошка зона; 
3. Елаборат за ревалоризација на споменик; 
4. Елаборат за ревалоризација на споменичка целина; 
5. Елаборат за ревалоризација на културен предел; 
6. Елаборат за ревалоризација на збирка на движно 

културно наследство; 
7. Елаборат за ревалоризација на поединечно движ-

но културно наследство; 
8. Елаборат за ревалоризација на духовно културно 

наследство. 
Елаборатите од став 2 и 3 на овој член се изработу-

ваат во пет примероци и во електронска форма, според 
пропишана содржина согласно со овој правилник.  

Член 24 
По изготвувањето на соодветниот елаборат од член 

23 на овој правилник се изработува предлог за донесу-
вање акт за заштита, промена или престанок на зашти-
тата од член 17 точка 12 на овој правилник.  
Предлогот од став 1 на овој член содржи особено: 

податоци за предлагачот, видот и називот на актот што 
треба да биде донесен, правната основа и причините за 
донесување на актот, податоци за идентификација на 
доброто и други клучни елементи на содржината на 
актот, образложение на актот и друго. 
Предлогот од став 1 на овој член и елаборатот од 

член 23 на овој правилник се доставуваат до Управата 
за заштита на културното наследство (во натамошниот 
текст: Управата), во три примероци и во електронска 
форма, заради натамошно постапување. 

 
III-СОДРЖИНА НА ЕЛАБОРАТИТЕ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА 

И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 
 

Член 25 
Елаборатите за валоризација од член 23 став 2 на овој 

правилник содржат податоци и документација за однос-
ните добра, систематизирани во следните поглавја: 

1. Идентификација на доброто; 
2. Постојна состојба; 
3. Оправданост на заштитата; 
4. Режим на заштита; 
5. Документација. 
 

Член 26 
Поглавјето за идентификација кај сите видови ела-

борати за валоризација од член 23 став 2 на овој пра-
вилник ги содржи следните податоци: 

1. Назив на доброто, вклучувајќи локални и други 
познати називи покрај официјалниот назив; 

2. Единствен матичен број на доброто (ЕМБ); 
3. Класификација на доброто; 
4. Датирање; 
5. Опис на доброто. 
Поглавјето за идентификација кај елаборатите за 

валоризација на недвижни добра од член 23 став 2 точ-
ка 1, 3, 4, 5 и 6 на овој правилник, покрај податоците од 
став 1 на овој член, ги содржи и следните податоци: 

1. Локација: 
- општина; 
- населено место, негов дел или најблиско населено 

место; 
- месност, вклучувајќи и локални називи; 
- адреса; 
2. Топографски податоци (координати: X и Y); 
3. Надморска височина; 
4. Граници на доброто (опис); 
5. Контактни зони (една или повеќе): 
- назив на зоните; 
- граници на зоните (опис, одделно за секоја зона); 
6. Катастарски податоци: 
- катастарска општина (КО); 
- катастарски парцели (КП) на доброто, во неговите 

граници и за контактните зони, одделно; 
7. Површина: 
- на доброто, под објект (габарит), по катови, по об-

јекти; 
- на контактните зони, одделно; 
- вкупна површина на идното заштитено подрачје. 
Поглавјето за идентификација кај елаборатите од 

став 2 на овој член, со исклучок на елаборатот за резер-
вирана археолошка зона од член 23 став 2 точка 3 на 
овој правилник, покрај податоците од став 1 и 2 на овој 
член, ги содржи и следните податоци: 
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1. Автор (и) на доброто; 
2. Функција на доброто: 
- изворна; 
- дополнителна; 
- сегашна; 
3. Поврзаност: 
- со друго заштитено добро; 
- со личност или настан; 
- со претходен статус на заштита. 
Поглавјето за идентификација кај елаборатите за 

привремена заштита на недвижно добро (поединечно 
добро) и за валоризација на споменик од член 23 став 2 
точка 1 и 4 на овој правилник, покрај податоците од 
став 1, 2 и 3 на овој член, содржи и детални податоци 
за идентификација на недвижностите по намена, оддел-
но за секој таков предмет. 
Поглавјето за идентификација кај елаборатите за 

валоризација на движни добра од член 23 став 2 точка 
2, 7 и 8 на овој правилник, покрај податоците од став 1 
на овој член, ги содржи и следните податоци: 

1. Податоците од став 2 точка 1 и став 3 точка 1 и 3 
на овој член; 

2. Број на примероци (количина); 
3. Посебни карактеристики; 
4. Потекло. 
Поглавјето за идентификација кај елаборатите за 

привремена заштита на движно добро (збирка) и за ва-
лоризација на збирка од член 23 став 2 точка 2 и 7 на 
овој правилник, покрај податоците од став 1 и 5 на овој 
член, содржи и податоци за: 

1. Вкупниот број предмети (добра) во збирката; 
2. Вкупниот број предмети (добра) во збирката по 

видови добра (за мешовити збирки). 
Поглавјето за идентификација кај елаборатите за 

валоризација на духовни добра од член 23 став 2 точка 
9, 10 и 11 на овој правилник, покрај податоците од став 
1 на овој член, ги содржи и следните податоци: 

1. Податоците од став 3 точка 3 алинеа 1 и став 5 
точка 3 и 4 на овој член; 

2. Поврзаност со простор. 
  

Член 27 
Поглавјето за постојната состојба кај елаборатите 

за валоризација на недвижни и движни добра од член 
23 став 2 точка 1-8 на овој правилник ги содржи след-
ните податоци: 

1. Физичка состојба и зачуваност: 
- на доброто во целина; 
- на составните делови на доброто. 
2. Загрозеност на доброто: 
- степен на загрозеност; 
- причини/фактори на загрозеност. 
3. Имотно-правна состојба: 
- вид и движење на сопственоста; 
- сопственик/сопственици (лични/основни податоци); 
- начин/правна основа за стекнување на правото на 

сопственост; 
- корисник/корисници (лични/основни податоци) 
- начин/правна основа за стекнување на владението 

односно правото на користење на добра во државна 
сопственост; 

- товари/ограничувања на правото на сопственост; 
- отворени прашања од имотно-правна природа. 
4. Истраженост на доброто: 
- видови истражувања; 
- податоци за истражувањата; 
- степен на истраженост; 
- потреба од истражувања. 
5. Документираност на доброто: 
- видови постојна документација; 
- обем на документација по видови; 
- состојба на документацијата; 
- институции што чуваат документација за доброто; 
- потреба од документирање. 

6. Обезбеденост на доброто: 
- физичка обезбеденост; 
- техничка обезбеденост; 
- постојни планови и програми. 
7. Претходни интервенции врз доброто: 
- конзерваторски интервенции (вид, време, обем, 

субјект); 
- други видови зафати врз доброто. 
8. Презентираност и популаризираност на доброто. 
Поглавјето за постојната состојба кај елаборатите 

за валоризација на недвижни добра од член 23 став 2 
точка 1, 3, 4, 5 и 6 на овој правилник, покрај податоци-
те од став 1 на овој член, ги содржи и следните подато-
ци: 

1. Вклученост на доброто: 
- во актуелни просторни и урбанистички планови 

(назив на плановите, време на донесување, 
доносител, рок на важење, третман на доброто во 
плановите); 

- во заштитени подрачја врз други основи (природ-
но наследство, биодиверзитет, енергетика, јавни пати-
шта, зони од друг вид и слично); 

- во стратешки документи (стратегии, среднорочни 
и долгорочни планови, програми и проекти). 

2. Инфраструктура: 
- пристапни патишта (вид, категорија, состојба); 
- електрифицираност; 
- фиксна телефонија; 
- снабденост со вода; 
- сместувачки капацитети (во рамките на доброто, 

контактните зони и пошироко); 
- оддалеченост од потенцијално критични точки; 
3. Управување со доброто. 
Поглавјето за постојната состојба кај елаборатите 

за валоризација на движни добра од член 23 став 2 точ-
ка 2, 7 и 8 на овој правилник, покрај податоците од 
став 1 на овој член, ги содржи и следните податоци: 

1. Сместување на доброто (услови, пристап, ракување); 
2. Управување со ризиците на кои е изложено до-

брото. 
Поглавјето за постојната состојба кај елаборатите 

за валоризација на духовни добра од член 23 став 2 
точка 9, 10 и 11 на овој правилник ги содржи следните 
податоци: 

1. Податоците од став 1 точка 2, 4, 5 и 8 на овој 
член; 

2. Негување на доброто (организирани облици); 
3. Употреба на доброто. 
 

Член 28 
Поглавјето за оправданост на заштитата кај сите ви-

дови елаборати за валоризација од член 23 став 2 на 
овој правилник ги содржи следните податоци: 

1. Причини за валоризација на доброто (во однос-
ниот статус на заштита); 

2. Вредности и значење на доброто; 
3. Критериум/и врз основа на кој/кои е извршена вало-

ризацијата на доброто во смисла на точка 2 на овој став. 
Поглавјето за оправданост на заштитата кај елабо-

ратите од став 1 на овој член, со исклучок на елабора-
тите за привремена заштита и за резервирана археоло-
шка зона од член 23 став 2 точка 1, 2 и 3 на овој пра-
вилник, покрај податоците од став 1 на овој член, ги 
содржи и следните податоци: 

1. Категорија на доброто (предлог); 
2. Образложение за категоризацијата: 
- критериум/и (детално објаснување); 
- споредбени анализи;  
- заклучно согледување (сублимирано објаснување) 

за предложената категоризација. 
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Член 29 
Поглавјето за режимот на заштита кај елаборатите 

за валоризација на недвижни и движни добра од член 
23 став 2 точка 1-8 на овој правилник содржи забрани, 
пропозиции и други превентивни и корективни мерки 
од соодветниот степен/и на режимот на заштита, што 
се однесуваат на: 

1. Почитувањето, чувањето и одржувањето на доброто; 
2. Непосредната заштита на доброто; 
3. Користењето, презентацијата и популаризацијата 

на доброто; 
4. Управувањето со доброто и ризиците на кои тоа е 

изложено; 
5. Достапноста на доброто. 
Поглавјето за режимот на заштита кај елаборатите за 

валоризација на недвижни добра од член 23 став 2 точка 
1, 3, 4, 5 и 6 на овој правилник, покрај податоците од 
став 1 на овој член содржи и забрани, пропозиции и 
други превентивни и корективни мерки од соодветниот 
степен/и на режимот на заштита, што се однесуваат на: 

1. Интегрираната заштита; 
2. Конзерваторскиот мониторинг; 
3. Унапредувањето на квалитетот на животната сре-

дина во идното заштитено подрачје. 
Поглавјето за режимот на заштита кај елаборатите 

за привремена заштита на недвижни и движни добра од 
член 23 став 2 точка 1 и 2 на овој правилник, покрај по-
датоците од став 1 и 2 (за недвижно добро) односно 
став 1 на овој член (за движно добро), содржи и пода-
тоци за траењето на привремената заштита. 
Поглавјето за режимот на заштита кај елаборатите за 

резервирана археолошка зона од член 23 став 2 точка 3 на 
овој правилник, покрај податоците од став 1 и 2 на овој 
член, содржи и податоци за рокот на резервирањето. 
Поглавјето за режимот на заштита кај елаборатите 

за валоризација на духовни добра од член 23 став 2 
точка 9, 10 и 11 на овој правилник содржи забрани, 
пропозиции и други превентивни и корективни мерки 
од соодветниот степен/и на режимот на заштита, што 
се однесуваат на: 

1. Почитувањето и негувањето на доброто; 
2. Правилната употреба на доброто; 
3. Правењето и чувањето записи за доброто; 
4. Поттикнувањето на пренесувањето на доброто во 

изворните и други средини. 
 

Член 30 
Поглавјето за документација кај сите видови елабо-

рати за валоризација од член 23 став 2 на овој правил-
ник содржи: 

1. Општи забелешки за документацијата за однос-
ното добро; 

2. Преглед на документацијата содржана во однос-
ниот елаборат; 

3. Прилози. 
Прилози кај сите видови елаборати за валоризација 

од член 23 став 2 на овој правилник се сметаат: 
1. Доказ за регистрација на изготвувачот на елаборатот; 
2. Решение за формирање стручен/научен тим за ва-

лоризација на односното добро; 
3. Инвентарни листи: 
- број 1: постојна дескриптивна документација за 

доброто; 
- број 2: постојна техничка документација за добро-

то; 
- број 3: постојна фото-документација за доброто; 
- број 4: други видови документација за доброто. 

4. Библиографија. 
Елаборатите за валоризација на недвижни добра од 

член 23 став 2 точка 1, 3, 4, 5 и 6 на овој правилник, по-
крај прилозите од став 2 на овој член, ги содржат и 
следните прилози: 

1. Фото-документација според видот и категоријата 
односно заштитниот статус на доброто во смисла на 
член 18 став 2 точка 1 на овој правилник; 

2. Техничка документација според видот и катего-
ријата односно заштитниот статус на доброто во смис-
ла на член 18 став 2 точка 2 на овој правилник; 

3. Правната документација и другите јавни исправи 
во смисла на член 18 став 2 точка 3 на овој правилник. 
Елаборатите за валоризација на движни добра од 

член 23 став 2 точка 2, 7 и 8 на овој правилник, покрај 
прилозите од став 2 на овој член, содржат фото, тех-
ничка и друга соодветна документација од член 18 став 
3 на овој правилник. 
Елаборатите за валоризација на духовни добра од 

член 23 став 2 точка 9, 10 и 11 на овој правилник, по-
крај прилозите од став 2 на овој член, ги содржат и со-
одветните записи од член 18 став 4 на овој правилник. 

 
Член 31 

Елаборатите за ревалоризација од член 23 став 3 на 
овој правилник содржат податоци и документација за од-
носните добра, систематизирани во следните поглавја: 

1. Идентификација на доброто; 
2. Постојна состојба; 
3. Оправданост на промената; 
4. Режим на заштита; 
5. Документација. 
 

Член 32 
Поглавјето за идентификација кај елаборатите за 

ревалоризација од член 23 став 3 на овој правилник, 
покрај податоците за односниот вид добра од член 26 
на овој правилник, ги содржи и следните податоци: 

1. Акт за заштита (назив, број и датум, доносител, 
датум на влегување во сила на актот); 

2. Регистрација во Националниот регистар на кул-
турното наследство (во натамошниот текст: Регистарот); 

- назив на делот од Регистарот во кој е извршен 
уписот на односното добро; 

- реден број на уписот на односното добро; 
- акт за регистрација. 
Ако постои промена на податоците за идентифика-

ција на доброто од член 26 на овој правилник, таквата 
промена посебно се назначува на соодветното место во 
поглавјето за идентификација, вклучувајќи ги и пове-
ќекратните промени на ист вид податоци за доброто. 

 
Член 33 

Поглавјето за постојната состојба кај елаборатите 
за ревалоризација од член 23 став 3 на овој правилник 
ги содржи соодветните податоци за односниот вид до-
бра од член 27 на овој правилник. 
Ако постои промена на податоците од став 1 на 

овој член, за таквата промена се наведуваат детални 
објаснувања на соодветното место во поглавјето за по-
стојна состојба, вклучувајќи ги и повеќекратните про-
мени на ист вид податоци за доброто. 

 
Член 34 

Поглавјето за оправданост на промената кај елабо-
ратите за ревалоризација од член 23 став 3 на овој пра-
вилник ги содржи следните податоци: 

1. Причини за ревалоризација на доброто; 
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2. Содржина и опис на промената што се предлага; 
3. Образложение за ревалоризацијата. 
Ако ревалоризацијата вклучува и категоризација 

односно промена на категоријата на доброто, на соод-
ветните места од поглавјето во смисла на став 1 на овој 
член се наведуваат детални објаснувања за тоа, особе-
но во поглед на критериумите и споредбените анализи, 
како и заклучното согледување за предложената кате-
горизација односно рекатегоризација. 

Член 35 
Поглавјето за режимот на заштита кај елаборатите 

за ревалоризација од член 23 став 3 на овој правилник 
ги содржи соодветните податоци за односниот вид до-
бра од член 29 на овој правилник. 
Ако постои или се предлага промена на режимот на 

заштита што веќе е утврден со акт за заштита, на соод-
ветните места од поглавјето во смисла на став 1 на овој 
член се наведуваат детални објаснувања за тоа. 

 
Член 36 

Поглавјето за документација кај сите видови елабо-
рати за ревалоризација ги содржи податоците и доку-
ментацијата за односниот вид добра во смисла на член 
30 на овој правилник. 

 
Член 37 

Елаборатите за валоризација и ревалоризација од член 
23 став 2 и 3 на овој правилник можат да содржат табели, 
графикони и слични показатели за односните добра. 
Текстот на елаборатите од став 1 на овој член може 

да биде илустриран и со карактеристични фотографии, 
картографски прикази и други записи, независно од 
прилозите од член 30 на овој правилник. 

 
IV-РЕВИЗИЈА НА ЕЛАБОРАТИТЕ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА 

И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА 
 

Член 38 
Со ревизијата на елаборатите за валоризација од-

носно ревалоризација се утврдува дали елаборатот е 
изготвен согласно со закон и овој правилник, особено 
во поглед на: 

1. Пропишаната содржина и методологија; 
2. Основаноста на изнесените констатации, оценки 

и предлози во елаборатот. 
Ако со ревизијата е утврдено дека постојат одреде-

ни недостатоци во елаборатот, елаборатот се враќа на 
изготвувачот заради дополнување или доработка. 
За извршената ревизија се поднесува извештај, во 

писмена форма. 
 

Член 39 
Ревизијата од член 38 на овој правилник се врши од 

страна на комисија формирана од министерот за култу-
ра, за секој елаборат одделно. 

 
V - ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 40 

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

 
  Бр. 30-7031/4                   Министер за култура, 

12 декември 2005 година       Благој Стефановски, с.р. 
       Скопје 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ПОДАТОЦИ 

1531. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за заштита 

на личните податоци (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.7/05), директорот на Дирекцијата за за-
штита на личните податоци  на 19 декември 2005 годи-
на, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕР-
КИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА 
ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките и 

организациските мерки за обезбедување тајност и за-
штита на обработката на личните податоци на субје-
ктот на личните податоци што ги применува контроло-
рот на збирка на лични податоци (во натамошниот 
текст: контролорот).  

  
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

�Администратор на збирки на лични податоци� е 
физичко лице овластено да се грижи за системот на 
управување со збирките на лични податоци и за обез-
бедување тајност и заштита на обработката на лични 
податоци.   

�Извршител� е физичко лице, вработено или анга-
жирано кај контролорот кое извршува работи поврзани 
со обработка на лични податоци. 

 
Член 3 

Контролорот при автоматизираната обработка на 
личните податоци треба да обезбеди технички мерки за 
заштита на обработката на личните податоци и тоа:  

1. единствено корисничко име и лозинка (составена 
од комбинација на минимум 6 карактери - азбучни и 
нумерички); 

2. автоматизирана промена на лозинката по изми-
нат утврден временски период што не може да биде по-
долг од 6 месеци; 

3. корисничкото име и лозинката да дозволуваат 
пристап на извршителот до деловите од системот по-
требни за извршување на неговата работа; 

4. автоматизирано одјавување од системот по изми-
нување на определен период на неактивност (не подол-
го од 15 минути) и за повторно активирање на систе-
мот потребно е одново впишување на корисничкото 
име и лозинката;   

5. автоматизирано отфрлување од системот после 
три неуспешни обиди за  најавување (внесување на по-
грешно корисничко име или лозинка) и автоматизира-
но известување на извршителот дека треба да се побара 
инструкција од администраторот на збирки на лични 
податоци; 

6. ефективна и сигурна анти-вирусна заштита на си-
стемот, која постојано ќе се ажурира заради превентива 
од непознати и непланирани закани од нови вируси и 

7. приклучување на компјутерите и серверите на 
енергетска мрежа преку уред за непрекинато напојува-
ње.  
Во случајот од точка 5 на став 1 на овој член, адми-

нистраторот на збирки на лични податоци треба да го 
верифицира продолжувањето на пристапот до систе-
мот. 
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Извршителот кој ги врши работите за човечки ре-
сурси кај контролорот, треба да го известува админи-
страторот на збирки на лични податоци за вработува-
њето или ангажирањето по друг основ на секој изврши-
тел со право на пристап до информатичкиот систем, за 
да биде доделено корисничко име и лозинка, како и за 
престанокот на вработувањето или ангажирањето, за да 
бидат корисничкото име и лозинката избришани од-
носно заклучени за натамошен пристап. 
Известувањето од став 3 на овој член се врши и при 

било кои други промени во работниот или статусот на 
ангажирањето на извршителот што има влијание врз 
нивото или обемот на дозволениот пристап до збирки-
те на лични податоци.  

  
Член 4 

Контролорот треба да обезбеди организациски мер-
ки за заштита на обработката на личните податоци, во 
поглед на информирањето на вработените, физичката 
заштита на работните простории и опремата и заштита 
на информатичкиот систем како целина, вклучувајќи 
го и преносот на податоците. 

 
Член 5 

Контролорот при автоматизираната обработка на 
личните податоци треба да обезбеди организациски 
мерки за заштита на обработката на личните податоци 
и тоа:  

1. целосна доверливост и сигурност на лозинките и 
на останатите форми на идентификација за пристап до 
личните податоци;  

2. организациски правила за пристап на извршите-
лите до Интернет кои се однесуваат на симнување и 
снимање на документи преземени од електронската по-
шта и други извори; 

3. уништување на документи кои содржат лични 
податоци по истекување на рокот на чување; 

4. секое изнесување на било кој медиум кој е носи-
тел на лични податоци (компакт диск, дискета, пренос-
лив компјутер и други медиуми за пренос на подато-
ци), надвор од работните простории да биде со посебна 
дозвола и контрола за да не дојде до нивно губење или 
незаконско користење; 

5. мерки за физичка сигурност на работните просто-
рии и опремата каде што се чуваат и обработуваат лич-
ните податоци и  

6. почитување на техничките упатства при инстали-
рање и користење на опремата на која се обработуваат 
лични податоци. 

 
Член 6 

Лицата кои се вработуваат кај контролорот, пред 
нивното отпочнување со работа се запознаваат со за-
штита на личните податоци.  
За лицата кои се ангажираат за извршување на ра-

бота кај контролорот во договорот за нивното ангажи-
рање се наведуваат обврските и одговорностите за за-
штита на личните податоци. 
Контролорот пред непосредното започнување со 

работа на извршителите поврзана со обработка на лич-
ните податоци, дополнително ги информира за непо-
средните обврски за заштита на личните податоци. 

 
Член 7 

Контролорот треба да обезбеди соодветна заштита - 
мрежна бариера (�фајервол�) помеѓу неговиот систем и 
Интернет или било која друга форма на надворешна 
мрежа, како заштитна мерка против недозволени или 
злонамерни обиди за влез или пробивање на системот.  

Член 8 
Секое право на надворешен пристап од вработен 

или корисник од надвор во компјутерскиот систем или 
локалната мрежа на контролорот ќе биде посебно кон-
тролирано и евидентирано.   

 
Член 9 

Контролорот треба да врши редовно снимање на 
сигурносна копија и архивирање на податоците во си-
стемот, за да не дојде до нивно губење или уништува-
ње. 

 
Член 10 

Контролорот при обработката на �посебните кате-
гории на лични податоци� во секоја фаза од обработка-
та (собирање, пренос, внес на податоци, складирање, 
уништување итн.) обележува дека се работи за обрабо-
тка на наведените категории на податоци. 

 
Член 11 

Контролорот презема дополнителни технички и ор-
ганизациски мерки при обработката на личните пода-
тоци кои:  

1. вклучуваат обработка на посебни категории на 
лични податоци;   

2. вклучуваат обработка на националната припад-
ност; 

3. вклучуваат обработка на Единствениот матичен 
број на граѓанинот и 

4. вклучуваат обработка на податоците што се одне-
суваат на кривични дела, изречени казни и мерки на 
безбедност за извршени кривични дела. 

 
Член 12 

Преку дополнителните технички и организациски 
мерки при обработката на личните податоци од член 11 
на овој правилник се обезбедува: 

1. можност за препознавање на секој поединечен 
овластен пристап до информатичкиот систем; 

2. работа со податоците во редовното работно вре-
ме на контролорот и  

3. криптирање на податоците при трансферот преку 
телекомуникациски врски (интернет врски, безжични 
врски или друг вид на врски) со соодветни софтверски 
и технички мерки. 

 
Член 13 

Контролорот што врши обработка на податоците од 
член 11 на овој правилник обезбедува можност за: 

1. утврдување на работната станица и кориснич-
кото име за сите извршители кај контролорот кога 
пристапуваат до базите на податоци, заедно со вре-
мето и датумот на пристап и снимање на овие пода-
тоци;  

2. идентификување на компјутерскиот систем од 
кој се врши надворешен обид за пристап во оператив-
ните функции или податоци без потребното ниво на 
авторизација и извештај за секој чекор од неавторизи-
раните  пристапи и 

3. изготвување на тековни извештаи за сите ре-
гистрирани промени (дополнувања, измени и бри-
шења) направени во базите на лични податоци, за-
едно со корисничкото име, идентификацијата на 
работната станица и времето и датумот на проме-
ната. 
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Член 14 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

  
   Бр. 01-145/1                                Директор  

19 декември2005година        на Дирекцијата за заштита    
       Скопје                             на личните податоци  
                                           Маријана Марушиќ,  с.р. 

__________ 
1532. 
Врз основа на член 28 од Законот за заштита на 

личните податоци (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр.7/05), директорот на Дирекцијата за за-
штита на личните податоци  на 19 декември 2005 годи-
на, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА  ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИJА И 
ОБРАЗЕЦОТ  ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА  НА ЗБИРКИ 

НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на во-

дење на евиденциите на збирки на лични податоци (во 
натамошниот текст: евиденции) и образецот за евиден-
цијата кај контролорите на збирки на лични податоци 
(во натамошниот текст:контролори). 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. �Број на деловниот субјект� (во натамошниот 
текст: БДС) или �Единствени матичен број на субје-
ктот на уписот во трговскиот регистар� (во натамошни-
от текст: ЕМБС) е седмоцифрен број што се определу-
ва за секој деловен субјект. 

2. �Реден број на евиденцијата� е петоцифрен број 
определен за секоја одделна збирка на лични податоци 
при нејзиното воспоставување, од кој првите три броја 
се растечки, а последните два броја ги содржат послед-
ните два броја од годината во која е воспоставена еви-
денцијата за збирката на лични податоци. 

 
Член 3 

Во евиденцијата се внесуваат следните податоци: 
1. назив на збирката на лични податоци; 
2. назив односно лично име на контролорот, него-

вото седиште односно адреса, како и називот и адреса-
та на неговиот претставник, доколку го има;  

3. цел или цели на обработката; 
4. правна основа за воспоставување збирка на лич-

ни податоци; 
5. категорија или категории на субјекти на личните 

податоци и лични податоци односно категории на лич-
ните податоци кои се однесуваат на него или на нив; 

6. корисниците или категории на корисници на кои 
се дадени на користење  личните податоци; 

7. рок на чување и употреба на личните податоци; 
8. пренос на личните податоци во други држави;  
9. опис на преземените мерки за заштита на лични-

те податоци и на нивната обработка и 
10. редниот број на евиденцијата. 

Во известувањето до Дирекцијата за заштита на 
личните податоци за водење евиденција за збирка на 
лични податоци, контролорот ќе го наведе својот БДС 
или ЕМБС, односно БДС или ЕМБС на претставникот, 
доколку го има, како и опис на доверените обработки 
од страна на контролорот на обработувачот. Во изве-
стувањето се наведуваат и податоци за одговорното ли-
це и задолженото лице за водење на евиденцијата и 
други административни податоци. 

 
Член 4 

Редниот број под кој се води евиденцијата, се опре-
делува за секоја одделна збирка на лични податоци при 
нејзиното воспоставување. 
Редниот број е непроменлив при било каква про-

мена на содржината или други податоци во збирката, 
а по престанок на водење на евиденцијата, истиот 
број не може да се додели на друга збирка на лични 
податоци.    

 
Член 5 

Називот на збирката на лични податоци го опреде-
лува контролорот.  
По исклучок  од став 1 на овој член, ако називот 

на збирката на лични податоци е утврден со закон, 
програма или друг подзаконски акт се користи тој 
назив. 
Називот на збирката треба да ја одразува содржина-

та на податоците во збирката и категоријата на лицата 
на кои се однесува. 
Во случај на промена на носителот на збирката на 

лични податоци, називот не се менува. 
 

Член 6 
Податоците во евиденцијата кои се однесуваат на 

називот односно личното име на контролорот содржат: 
1. назив, седиште на контролорот и БДС или ЕМБС, 

доколку е правно лице; 
2. лично име (презиме и име), Единствениот мати-

чен број на граѓанинот (ЕМБГ) и адреса, доколку е фи-
зичко лице, а ако е странски државјанин и регистерски-
от број на патната исправа и државата во која е издаде-
на;  

3. назив, седиште, БДС или ЕМБС односно лично 
име (презиме и име), ЕМБГ и адреса на претставникот 
на контролорот, доколку има претставник во Републи-
ка Македонија. 
Секоја промена во називот или името на контроло-

рот и неговиот претставник  се евидентира во евиден-
цијата на збирката на лични податоци.  
Евиденцијата содржи поблиски податоци за седи-

штето односно адресата на  контролорот и неговиот 
претставник, доколку го има и тоа: 

- улица и број, населено место и шифра на населе-
ното место, општина, телефон, факс и електронска по-
шта и адреса на ВЕБ страна доколку има. 

  
Член 7 

Во евиденцијата се наведуваат целта односно цели-
те на обработката на личните податоци на збирката на 
лични податоци и дали истите се утврдени со закон 
или обработката се врши врз основа на писмена соглас-
ност на субјектот на податоците. 
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Доколку претходно собраните лични податоци се 
користат за натамошна обработка, во евиденцијата се 
наведува целта на натамошната обработка. 

 
Член 8 

Во евиденцијата се наведува правната основа за 
воспоставување на збирка на личните податоци и тоа: 

1. закон (називот на законот и Службениот весник 
на Република Македонија); 

2. дадена писмена согласност на субјектот на пода-
тоците и датумот на давањето на согласноста или 

3. друга правна основа (називот на актот и датумот 
на стапување во сила). 

  
Член 9 

Во евиденцијата се определуваат категоријата на 
субјектите на кои се однесуваат личните податоци и 
личните податоци за таа категорија, односно категори-
јата на личните податоци кои се однесуваат на субје-
ктите на личните податоци.    
Во случаите кога има различни категории на субје-

кти и лични податоци кои се однесуваат на нив, тие се 
наведуваат одвоено за секоја категорија. 
Евиденцијата содржи податоци и за процентуалната 

односно бројната опфатеност на субјектите на лични 
податоци во категориите. 

 
Член 10 

Во евиденцијата се определуваат корисниците или 
категориите на корисници  на кои им се дадени на ко-
ристење личните податоци од збирката на лични пода-
тоци и дали податоците се дадени во дел или е дадена 
целата збирка. 

 
Член 11 

Во евиденцијата се наведуваат роковите за чување 
на податоците во збирката на лични податоци, утврде-
ни во согласност со прописите од областа на архивско-
то работење.   

 
Член 12 

Во евиденцијата за секој пренос на лични податоци 
во друга држава се наведуваат податоци за: 

1. категоријата односно категориите на лични пода-
тоци кои се пренесени во друга држава; 

2. примачот на кој се дадени податоците; 
3. државата во која се врши преносот на податоци-

те;  
4. правната основа за пренос на  податоците и  
5. времето кога е извршен преносот на податоците 

(датум, а доколку техниката овозможува и точно вре-
ме). 

 
Член 13 

Во евиденцијата се водат податоци за преземените 
технички и организациски   мерки за заштита на лич-
ните податоци и на нивната обработка. 

 
Член 14 

Контролорот за секоја збирка на лични податоци 
води посебна евиденција. 

Евиденциите се водат во електронска форма.     
Евиденцијата се води како единствена збирка на по-

датоците според Образецот  ЕВД-ЗЛП. 
Одредбите од став 2 на овој член се применуваат и 

во случаите кога збирката на лични податоци  се води 
како: 

1. делумно автоматизирана обработка на личните 
податоци во збирката или  

2. рачна обработка на лични податоци што се дел 
од постојната збирка на лични податоци или се намене-
ти да бидат дел од збирка на лични податоци. 

 
Член 15 

Евиденцијата се воспоставува веднаш со отпочну-
вање на операции на обработката на личните податоци 
на збирката.  
Во Евиденцијата се водат и податоци за сите проме-

ни кои настанале по нејзиното воспоставување.   
 

Член 16 
Евиденцијата на обработката на личните податоци, 

од страна на обработувачот во Образецот ЕВД-ЗЛП се 
води само во делот за техничките и организациски мер-
ки за заштита на личните податоци, преземени од него-
ва страна. 
Пополнетиот образец се доставува до контролорот 

пред отпочнување на обработката. 
Евиденцијата од став 1 на овој член се наведува 

во Договорот за обработка на личните податоци 
што се склучува помеѓу контролорот и обработува-
чот. 

 
Член 17 

Податоците од Образецот ЕВД-ЗЛП контролорите 
ги доставуваат до Дирекција за заштита на личните по-
датоци во електронска форма или во писмена форма 
доколу контролорот нема пристап до ВЕБ страната на 
Дирекцијата. 
Достава на податоците од Образецот од став 1 во 

електронска форма се врши по предходно добиена лич-
на шифра од Дирекцијата, која овозможува пристап до 
ВЕБ страната на Дирекција за заштита на личните по-
датоци.   

 
Член 18 

Образецот ЕВД-ЗЛП е составен дел на овој правил-
ник.  

 
Член 19 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 01-146/1                                     Директор  

19 декември 2005 година   на Дирекцијата за заштита    
   Скопје                               на личните податоци  
                                           Маријана Марушиќ,  с.р. 
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1533. 
Врз основа на член 41 став 4, а во врска со став 1 

алинеја 7 од Законот за заштита на личните податоци 
(�Службен весник на Република Македонија� бр.7/05), 
директорот на Дирекцијата за заштита на личните по-
датоци на 19 декември 2005 година, донесе   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕН ПРЕ-
НОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ДРУГИ ДРЖАВИ 

  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот на водење на евиденцијата за извршен 
пренос на лични податоци во други држави.   

  
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. �Евиденција за извршен пренос на лични подато-
ци во други држави� е збирка на податоци што се води 
во Дирекцијата за заштита на личните податоци во еле-
ктронска форма и содржи податоци за извршените пре-
носи на лични податоци во други држави.    

2. �Број на деловниот субјект� (во натамошниот 
текст: БДС) или �Единствен матичен број на субјектот 
на уписот во трговскиот регистар� (во натамошниот 
текст: ЕМБС) е седмоцифрен број што се определува за 
секој деловен субјект. 

3. �Доставувач на лични податоци� е контролорот на 
збирка на лични податоци, кој го врши преносот на лични 
податоци од Република Македонија во друга држава; 

4. �Примач на лични податоци� е правно или фи-
зичко лице од друга држава на кое се пренесуваат лич-
ните податоци. 

 
Член 3 

Евиденцијата за извршен пренос на лични податоци 
во други држави содржи:  

1. податоци за доставувачот на лични податоците 
(во натамошниот текст: доставувач); 

2. податоци за примачот на лични податоци (во на-
тамошниот текст: примач); 

3. категорија односно категории на личните подато-
ците што се предмет на  пренос во друга држава и  

4. податоци за договорот врз основа на кој се врши 
преносот на лични податоци во друга држава. 

 
Член 4 

Податоците за доставувачот на лични податоци во 
друга држава опфаќаат: 

1. реден број на евиденцијата на збирката на лични 
податоци од која се врши пренос на лични податоци во 
друга држава; 

2. назив, седиште на доставувачот на лични подато-
ци и БДС или ЕМБС, доколку е правно лице, лично 
име (презиме и име), Единствениот матичен број на 
граѓанинот (ЕМБГ) и адреса, доколку е физичко лице. 
Евиденцијата содржи поблиски податоци за седиштето 
односно адресата на  доставувачот на податоците: ули-
ца и број, населено место и шифра на населеното ме-
сто, општина, телефон, факс и електронска пошта и 
адреса на ВЕБ страна доколку има;  

3. одговорно лице за заштита на личните податоци 
(презиме и име, ЕМБГ, назив на работното место и по-
датоци за  контакт: телефон и електронска пошта) и 

4. раководен работник  одговорен за преносот на 
личните податоци во друга држава (презиме и име, 
ЕМБГ, назив на работното место и податоци за кон-
такт: телефон и електронска пошта). 

  
Член 5 

Податоците за примачот на лични податоци во дру-
га држава опфаќаат: 

1. назив, седиште на примачот на лични податоци, до-
колку е правно лице, лично име (презиме и име) и адреса, 
доколку е физичко лице. Евиденцијата за извршен пренос 

на лични податоци во други држави, за примачот на лични 
податоци содржи и телефон, факс и електронска пошта и 
адреса на ВЕБ страна доколку ја има и     

2. одговорно лице за заштита на личните податоци 
(презиме и име, назив на работното место и податоци 
за  контакт - телефон и електронска пошта), ако е мож-
но да се дознае.  

Член 6 
Категоријата односно категориите на личните пода-

тоците опфаќаат: 
1. податоци за датумот на поднесеното писмено ба-

рање за пренос на личните податоците;  
2. назив на збирката на лични податоци од која се 

пренесени лични податоци во друга држава; 
3. цел односно целите на преносот на личните пода-

тоци во друга држава;  
4. категорија односно категории на пренесените по-

датоци и 
5. датум на преносот на податоците и периодика.   

Член 7 
Податоците за договорот врз основа на кој се врши 

преносот на лични податоци во друга држава опфаќаат: 
1. правна основа за пренос на податоците во друга 

држава (назив на законот и Службениот весник на Ре-
публика Македонија); 

2. дали договорот содржи одредби за заштита на лич-
ните податоци што се прененесуваат во друга држава и 

3. категорија односно категории на субјекти на кои 
им се доставуваат податоците.   

Член 8 
Евиденцијата за извршен пренос на лични податоци 

во други држави се води  во електронска форма, како 
единствена збирка на податоци, според Образец ЕВД-
ПЛП-ДД. 
Евиденцијата за извршен пренос на лични податоци 

во други држави се води по азбучен ред според називот 
односно личното име (презиме и име) на доставувачот 
на лични податоци во друга држава. 
Списокот на збирки на лични податоци од кои доста-

вувачот извршил пренос на лични податоци во друга др-
жава, се sredува по азбучен ред според називот на збирки-
те на лични податоци од кои е извршен преносот.  

Член  9 
Доставувачот на личните податоци за секој извр-

шен пренос на лични податоци  до Дирекцијата за за-
штита на личните податоци доставува пополнет Обра-
зец ЕВД�ПЛП-ДД. 
По исклучок од став 1 од овој член доставувачот на 

лични податоци кој врши периодичен пренос на исти лич-
ни податоци во друга држава го доставува Образецот 
ЕВД�ПЛП-ДД само при првиот пренос и ја наведува пер-
иодиката на преносот во согласност со Договорот.   
Податоците од Образецот ЕВД�ПЛП-ДД се доста-

вуваат во електронска форма или во писмена форма до-
колу доставувачот нема пристап до ВЕБ страната на 
Дирекцијата. 
Достава на податоците од Образецот од став 1 на 

овој член се врши по претходно добиена лична шифра 
од Дирекција за заштита на личните податоци, која 
овозможува пристап до нејзината ВЕБ страна, најдоцна 
15 дена од денот на извршениот пренос на личните по-
датоци во друга држава.      

Член  10 
Образецот за водење на евиденција за пренос на 

лични податоци во други држави ЕВД-ПЛП-ДД е со-
ставен дел на овој правилник.   

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.   

   Бр. 01-147/1                                Директор  
19 декември 2005 година     на Дирекцијата за заштита    

     Скопје                                на личните податоци  
                                           Маријана Марушиќ,  с.р. 
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1534. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за заштита 

на личните податоци (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 7/05), директорот на Дирекција за за-
штита на личните податоци на  19  декември 2005 го-
дина, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ОПЕРАЦИИТЕ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ-
ТЕ ПОДАТОЦИ ШТО ПРЕТСТАВУВААТ ПОСЕ-
БЕН РИЗИК  ЗА  СЛОБОДИТЕ И  ПРАВАТА  НА  

СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат операциите на 

обработката на личните податоци што претставуваат 
посебен ризик за слободите и правата на субјектот на 
лични податоци.    

 
Член 2 

Операциите на обработка на личните податоци-
те што претставуваат посебен ризик за слободите и 
правата на субјектот на лични податоци претставу-
ваат операции што се  однесуваат на начинот на 
обработката и ефектите од обработката, вклучувај-
ќи го и преносот на податоците при обработката на 
Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), 
националната припадност, посебните категории на 
лични податоци, биометриските карактеристики на 
физичкото лице, кривичните дела, изречените каз-
ни и мерки на безбедност за извршени кривични де-
ла. 
Биометриски карактеристики на физичкото лице 

во смисла на овој правилник  се постојани, типични 
карактеристики за секое физичко лице одделно пре-
ку кои лицето може да се идентификува, а се однесу-
ваат на: отисок на прст, снимка на папиларните ли-
нии на прстот, ирисот, мрежницата на очите, изгле-
дот на лицето и деоксирибонуклеинска киселина 
(ДНК). 

    
Член 3 

Контролорот на збирка на лични податоци (во ната-
мошниот текст: контролорот) пред да пристапи кон из-
вршување на операции на обработка на личните пода-
тоците што претставуваат посебен ризик за слободите 
и правата на субјектите на лични податоци  прибавува 
писмено мислење од Дирекцијата за заштита на лични-
те податоци.  
Барањето за добивање на писмено мислење, 

контролорот го доставува до Дирекцијата за зашти-
та на личните податоци во писмена форма, заедно 
со Образецот  ЕВД�ЗЛП, пополнет според одредби-
те на правилникот што се однесува на водење на 
евиденции на збирки на лични податоци, најдоцна 
15 дена пред отпочнување на обработката на пода-
тоците. 
Барањето од став 2 на овој член содржи опис за на-

чинот на обработката и ефектите од обработката вклу-
чувајќи го и преносот на податоците што претставува-
ат посебен ризик за слободите и правата на субјектот 
на лични податоци, а може да се доставува и преку 
ВЕБ страната на Дирекцијата за заштита на личните 
податоци .  

 Дирекцијата за заштита на личните податоци, 
писменото мислење го дава најдоцна 15 дена од де-
нот на добивањето на писменото барање од контро-
лорот. 

Член 4 
 Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

  
Бр.01-148/1                                 Директор  

19 декември 2005 година     на Дирекцијата за заштита    
   Скопје                           на личните податоци  
                                           Маријана Марушиќ,  с.р. 

__________ 
1535. 
Врз основа на член 41 став 4, а во врска со став 1 

алинеја 6 од Законот за заштита на личните подато-
ци (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.7/05), директорот на Дирекцијата за заштита на 
личните податоци на 19 декември 2005 година, доне-
се   

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ 
НА  ВОДЕЊЕ  НА  ЦЕНТРАЛЕН  РЕГИСТАР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водењето на Централниот регистар 
на збирки на лични податоци (во натамошниот текст: 
Централен регистар). 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. �Централен регистар� е јавна збирка на податоци 
што се води во електронска форма и содржи податоци 
за сите евиденции на збирки на лични податоци во Ре-
публика Македонија што ги водат контролорите на 
збирки на лични податоци. 

2. �Број на деловниот субјект� (во натамошниот 
текст: БДС) или �Единствен матичен број на субјектот 
на уписот во трговскиот регистар� (во натамошниот 
текст: ЕМБС) е седмоцифрен број што се определува за 
секој деловен субјект. 

 
Член 3 

Централниот регистар содржи податоци за евиден-
циите на збирките на лични податоци (во натамошниот 
текст: евиденции) што ги водат контролорите во сог-
ласност со одредбите од Законот за заштита на личните 
податоци, и тоа: 

1. назив на збирката на лични податоци; 
2. назив односно лично име на контролорот, него-

вото седиште односно адреса, како и називот и адреса-
та на неговиот претставник, доколку го има;  

3. цел или цели на обработката; 
4. правна основа за воспоставување збирка на лич-

ни податоци; 
5. категорија или категории на субјекти на лич-

ните податоци и лични податоци односно категории 
на личните податоци кои се однесуваат на него или 
на нив; 

6. корисниците или категории на корисници на кои 
се дадени на користење  личните податоци; 

7. рок на чување и употреба на личните подато-
ци; 

8. пренос на личните податоци во други држа-
ви;  

9. опис на преземените мерки за заштита на лични-
те податоци и на нивната обработка; 

10. БДС или ЕМБС на контролорот и  
11. други административни податоци. 
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Член 4 
Централниот регистар содржи податоци за називот 

на збирката на лични податоци што го определува кон-
тролорот, а ако називот на збирката на лични податоци 
е утврдена со закон, програма или друг подзаконски 
акт се користи тој назив. 
Во случај на промена на носителот на збирката на 

лични податоци, називот не се менува.   
   

Член 5 
Централниот регистар содржи податоци за називот 

односно личното име на контролорот и тоа: 
1. назив, седиште на контролорот и БДС или ЕМБС, 

доколку е правно лице; 
2. лично име (презиме и име), Единствениот мати-

чен број на граѓанинот (ЕМБГ) и адреса, доколку е фи-
зичко лице, а ако е странски државјанин и регистерски-
от број на патната исправа и назив на државата во која 
е издадена и 

3. назив, седиште, БДС или EМБС односно лично 
име (презиме и име), ЕМБГ и адреса на претставникот 
на контролорот, доколку има претставник во Републи-
ка Македонија. 
Централниот регистар содржи поблиски податоци 

за седиштето односно адресата на  контролорот и него-
виот претставник, доколку го има и тоа: 

- улица и број, населено место и шифра на населе-
ното место, општина, телефон, факс и електронска по-
шта и адреса на ВЕБ страна доколку има.  

 
Член 6 

Централниот регистар содржи податоци за целта 
односно целите на обработката на личните податоци на 
збирката на лични податоци и дали истите се утврдени 
со закон или обработката се врши врз основа на писме-
на согласност на субјектот на податоците.  
Ако претходно собраните лични податоци се кори-

стат за натамошна обработка, во Централниот регистар 
се наведува целта на натамошната обработка. 

 
Член 7 

Централниот регистар содржи податоци за правна-
та основа за воспоставување на збирка на личните по-
датоците и тоа: 

1. закон (називот на законот и Службениот весник 
на Република Македонија); 

2. дадена писмена согласност на субјектот на пода-
тоците и датумот на давањето на согласноста или 

3. друга правна основа (називот на актот и датумот 
на стапување во сила). 

 
Член 8 

Централниот регистар содржи податоци за ка-
тегоријата или категориите на субјектите на лични 
податоци, односно категории на личните податоци 
кои се однесуваат на субјектите на лични подато-
ци.    
Во случаите кога има различни категории на субје-

кти на лични податоци и лични податоци кои се одне-
суваат на нив, во Централниот регистар се наведуваат 
одвоено за секоја категорија. 

 
Член 9 

 Централниот регистар содржи податоци за корис-
ниците или категориите на корисници на кои им се да-
дени на користење личните податоци од збирката на 
лични податоци и дали податоците се дадени во дел 
или е дадена целата збирка. 

Член 10 
Централниот регистар содржи податоци за рокови-

те за чување на податоците во збирката на лични пода-
тоци, утврдени во согласност со прописите од областа 
на архивското работење и употребата на лични подато-
ци.   

 
Член 11 

Централниот регистар содржи податоци за секој 
пренос на лични податоци во друга држава и тоа: 

1. категоријата односно категориите на лични пода-
тоци кои се пренесени во друга држава; 

2. примачот на кој се дадени податоците; 
3. називот на државата во која се врши преносот на 

податоците;  
4. правната основа за пренос на  податоците и  
5. времето кога е извршен преносот на податоците 

(датум, а доколку техниката овозможува и точно вре-
ме). 

 
Член 12 

Централниот регистар содржи опис за преземените 
технички и организациски мерки за заштита на лични-
те податоци и на нивната обработка. 

 .  
Член 13 

Во Централниот регистар што го води Дирекцијата 
за заштита на личните податоци, се обединуваат еви-
денциите на збирките на лични податоци.  
Централниот регистар се води во електронска фор-

ма. 
Централниот регистар се води како единствена 

збирка на податоци според Образецот ЦР-ЗЛП.  
Централниот регистар се води по азбучен ред спо-

ред називот односно личното име (презиме и име) на 
контролорот. 
Евиденциите што се обединуваат во Централниот 

регистар за секој контролор се водат во форма на спи-
сок по азбучен ред на нивните називи. 

 
Член 14 

Пребарувањето на податоците во Централниот ре-
гистар може да се врши преку: 

1. називот односно личното име (презиме и име) на 
контролорот; 

2. БДС односно ЕМБС на контролорот; 
3. седиштето односно адресата на контролорот и 
4. називот на збирката на лични податоци. 
  

Член 15 
Податоците во Централниот регистар се објавуваат 

на ВЕБ страната на Дирекција за заштита на личните 
податоци.  
Дирекција за заштита на личните податоци обезбе-

дува соодветно информирање на јавноста за начинот на 
пристапување на ВЕБ страната и Централниот реги-
стар. 

 
Член 16 

Образецот ЦР-ЗЛП е составен дел на овој правилник. 
 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

  
 Бр. 01-149/1                                  Директор  

19 декември 2005 година       на Дирекцијата за заштита    
    Скопје                            на личните податоци  
                                           Маријана Марушиќ,  с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1536. 
Врз основа на член 88 став 1 в. од Законот за хар-

тии од вредност (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност 
на 12 декември 2005 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Тарифникот за висината на надоместо-
ците на Македонската Берза АД Скопје бр. 02-2615/1 
од 09.12.2005 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
      Бр. 08-2501/2           Комисија за хартии од вредност 
  12.12.2005 година                        Претседател, 

     Скопје                 проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
__________ 

 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1537. 
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна 

банка на Република Македонија (�Службен весник на 
РМ� бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05) и точка 8 став 
2 од Одлуката за задолжителна резерва на банките во 
денари (�Службен весник на РМ� бр. 51/04, 61/04, 
89/04 и 105/05), гувернерот на Народна банка на Репуб-
лика Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНО НИВО НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНА  РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ ВО ДЕНАРИ 

 
1. Колоните во Прегледот за одржување на просеч-

но ниво на задолжителна резерва на банките во денари 
- Образец ЗРО, кој е составен дел на ова упатство, се 
пополнуваат на следниот начин:  

1) Датум - се внесува календарскиот ден од 
периодот на одржување на задолжителна резерва.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ЗР по пресметка - се внесува износот на за-

должителна резерва за периодот на одржување, 
пресметана во ред III од Извештајот за  пресмету-
вање на обврската за задолжителна резерва на 
банките во денари (Образец - ЗР), согласно Упат-
ството за негово пополнување. 

3) Сметка на банка - се внесува состојбата на сме-
тката на банката - сметка 1000. За деновите кои се не-
работни, се внесува состојбата на сметката на банката 
од последниот работен ден. 

4) Кумулативен износ на ЗР по пресметка - се 
внесува збирот на состојбите од колона 2 од прет-
ходните денови, вклучително и состојбата од теков-
ниот ден. 

5) Кумулативно исполнување на обврската за ЗР  - 
се внесува збирот на состојбите од колона 3 од прет-
ходните денови, вклучително и состојбата од тековни-
от ден. 

6) Помалку (-), односно повеќе (+) издвоена ЗР - се 
внесува разликата добиена од колоните 5 и 4. Добиени-
от износ со негативен предзнак претставува кумулати-
вен недостиг во одржувањето на обврската за задолжи-
телна резерва кој банката е должна да го надомести до 
крајот на периодот, и обратно, позитивната состојба, 
укажува на повеќе издвоени средства. 

2. Банките се должни образецот ЗРО да го доставу-
ваат до Народна банка на Република Македонија први-
от работен ден по истекот на периодот за одржување 
на задолжителната резерва. 

3. Ова упатство влегува во сила во рок од 8 дена од 
објавувањето во �Службен весник на РМ�, а ќе се при-
менува од 11.01.2006 година. 

4. Со денот на започнување на примената на ова 
упатство престанува да важи Упатството за попол-
нување на Прегледот за одржување на просечно ни-
во на задолжителна резерва на банките во денари 
бр. 08-9 од 21.09.2004 година (�Службен весник на 
РМ� бр. 64/04). 

 
У.бр. 08-4                                            Гувернер, 

12 декември 2005 година             м-р Петар Гошев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 

1538. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ГЕОТЕР-

МАЛНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Комуналното јавно претпријатие �Водовод�, 

ул. �Иван Милутиновиќ� бр. 64, 2300 Кочани, Републи-
ка Македонија, со скратено име КЈП Водовод - Кочани, 
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на геотермална енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност производство на гео-
термална енергија се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за 
вршење на енергетската дејност производство на геотер-
мална енергија� 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. 02-1603/1                                  Претседател, 
15 декември 2005 година             Славе Ивановски, с.р    

       Скопје 
ПРИЛОГ 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА  ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Комунално јавно претпријатие �Водовод�, ул. �Иван 

Милутиновиќ� бр. 64, Кочани, Република Македонија 
(во понатамошниот текст: �Носител на лиценца�). 

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Производство на геотермална енергија. 
3. Датум на издавање на лиценцата 
15 Декември 2005 година. 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години. 
5. Датум до кога важи лиценцата 
15 Декември 2040 година. 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
ГЕ - 01.01.1/05. 
7. Број на деловниот субјект - 4048393. 
8. Единствен даночен број - 4013968102159. 
9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
геотермална енергија како дејност од јавен интерес, ка-
ко и  правата и обврските на носителот на лиценцата. 
Како енергетска дејност производство на геотер-

мална енергија, во смисла на оваа лиценца се смета цр-
пење на геотермална вода од експлоатационите бунари 
со потопни црпни агрегати, акумулирање на геотермал-
ната вода во резервоар и реинектирање на енергетски 
искористената геотермалната вода. 

10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Енергетската дејност производство на геотермална 

енергија се врши од лежиштето за геотермална вода 
Подлог-Бања, утврдено со Одобрение за експлоатацио-
но поле бр. Уп.бр.08-И-18/86 од 11.04.1986 година, кое 
го зафаќа просторот определен со котите: 

- на источна страна од кота 536 до кота 342; 
- на северна страна од кота 342, преку кота 433, до 

кота 389; 
- на западна страна од кота 389, преку кота 302, до 

кота 344 и 
- на јужна страна од кота 344, преку кота 405, до 

почетната кота 536, во Катастарските општини Спанче-
во, Бања, Тркање, Кочани, Г.Подлог, Д. Подлог, Обле-
шево, Мојанци, Тераница, Видовиште и Мородвис.   

11. Објекти, постројки и инсталации за произ-
водство на геотермална енергија 
Производството на геотермална енергија се врши 

со користење на системот за експлоатација на геотер-
мална енергија и системот за реинектирање на геотер-
мална вода: 

1. системот за експлоатација на геотермалната 
енергија содржи:   

- експлоатациони бунари опремени со потопни црп-
ни агрегати (ЕБМП-1, ЕБ-2, ЕБ-3, ЕБ-4), 

- резервоар за геотермална вода,   
- пумпна станица со потисни пумпи за дистрибуци-

ја на геотермална енергија. 
2. систем за реинектирање на геотермална вода содржи: 
- доводни цевководи, 
- резервоар за реинектирана геотермална вода, 
- реинекциона пумпна станица,   
- реинекционен цевковод од Д.Подлог до Бања и 
- реинекционен бунар со заштитно филтерско по-

строение. 
Техничките карактеристики на основните средства 

за производство на геотермална енергија се дадени во 
Прилог 1 кој е составен дел на оваа лиценца.  

12. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија во 
согласност со закон; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство  на геотермална енергија; 

- врши испорака на произведената количина на гео-
термална енергија до точката на прием на системот за 
дистрибуција на геотермална енергија; 

- да се придржува кон склучените договори за произ-
водство, односно испорака на  геотермална енергија; 

- да врши мерење на испорачаната геотермална енер-
гија во системот за дистрибуција на геотермална енергија. 

13. Планирање, одржување, развој и обнова на 
производните единици  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните единици, носителот на лиценцата е должен 
истите да ги одржува, развива и надградува.  
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе План за обнова и развој на производните еди-
ници за период од пет години, како и годишна програ-
ма за реализација на планот. 
План за обнова и развој на производните единици 

особено треба да содржи: 
- опис на постојната состојба на производните единици; 
- идни процени за капацитетот и функционалноста 

на производните единици; 
- локации каде се планира да се изградат или над-

градат производните единици; 
- финансиски извори за реализација на планот. 
14. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена сме-

тководствена евиденција за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца за вршење на енер-
гетска дејност;  

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

15. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои ги добива од 
правните и физичките лица при вршењето на дејноста 
производство на геотермална енергија. 
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16. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во 
тековната година да достави годишен извештај за 
делокругот на своето работење, вклучувајќи го и 
извештајот за финансиското и деловното работење 
во претходната година. Годишниот извештај со си-
те прилози задолжително се доставува и во еле-
ктронска форма.   
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на геотермална енергија 

во текот на претходната година; 
2. финансиски извештај за секоја од енергетските 

дејности за кои што поседува лиценца за вршење на 
енергетска дејност, составен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната 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 енер-
гетската дејност, 

- 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 енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
4. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 
5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на геотермална енергија;  

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.  

17. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- месечни и квартални извештаи за вкупната количина 

на произведената и испорачаната геотермална енергија (по 
барање на Регулаторната комисија за енергетика); 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на гео-
термална енергија. 

18. Мерење на произведената и испорачаната ко-
личина на геотермална енергија  
Носителот на лиценцата е должен: 
- да инсталира, одржува, проверува и да ги сервиси-

ра мерните уреди на сите мерни места; 
- да ја мери количината на произведената и испора-

чана геотермална енергија на сите мерни места; 
- да обезбеди пристап на корисниците на геотер-

мална енергија до мерните уреди во согласност со про-
пис и друг општ акт. 

19. Цени на геотермална енергија  
Носителот на лиценцата е должен произведената 

геотермална енергија да ја наплатува според цените за 
геотермална енергија во согласност со  актот со кој се 
пропишуваат начинот и условите за регулирање на це-
ни за геотермална енергија. 
Носителот на лиценцата е должен цените за геотер-

мална енергија да ги објавува на својата веб страна. 

20. Заштита на опремата и објектите од надво-
решни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци  од денот на влегувањето во сила на оваа ли-
ценца да донесе План за заштита на објектите и уреди-
те за производство на геотермална енергија и истиот да 
го достави до Регулаторната комисија за енергетика.  

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 и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

22. Квалитет на произведената геотермална 
енергија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-

стојан квалитет на произведената геотермална енергија.  
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на квалитетот на произведената геотермал-
на енергија, за што на секои три месеци ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика. 

23. 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 на лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку Носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

Прилог 1. 
 

Технички карактеристики на основните средства за 
вршење на енергетската дејност производство на  

геотермална енергија 
 

Ред. 
бр. Основно средство 

1. Експлоатационен бунар ЕБ�2;  
потисен пумпен агрегат со инсталирана моќност од 
200kW, со проток од 110 до 150 лит/сек и со висина 
на потис од 150 м.   

2. Експлоатационен бунар ЕБ�3;  
потисен пумпен агрегат со инсталирана моќност од 
200kW, со проток од 110 до 150 лит/сек и со висина 
на потис од 150 м.   

3. Експлоатационен бунар ЕБ�4;  
потисен пумпен агрегат со инсталирана моќност од 
130kW, со проток од 80 до 120 лит/сек и со висина на 
потис од 150 м.   

4. Експлоатационен бунар ЕБМП�1;  
потисен пумпен агрегат со инсталирана моќ од 50 kW 
и проток од 20 до 50 лит/сек.  и со висина на потис од 
150 м.   

5. Поврзни цевководи на експлоатационите 
бунари со резервоарот за геотермална вода: 
- од ЕБ-2 до резервоарот за геотермална вода � 650м 
(NO 300, челик) 
- од ЕБ-3 до резервоарот  за геотермална вода � 40м 
(NO 300, челик) 
- од ЕБ-4 до резервоарот � за геотермална вода - 160м 
(NO 250, челик) 

6. Резервоар на геотермална вода од 1000 м3. 
7. Главна пумпна станица со хидромеханичка опрема и 

мерна регулативна опрема со заеднички колектор и 
потисни пумпни агрегати:  
-  потисен пумпен агрегат тип 30 MS 80 � 4 
-  потисен пумпен агрегат тип CVN 4 � 3 
-  потисен пумпен агрегат тип 28 M 145x3 
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-  потисен пумпен агрегат тип C 25 - 4 
-  потисен пумпен агрегат тип C 25 - 4 
-  потисен пумпен агрегат тип S 20 CP � 40A 
-  потисен пумпен агрегат тип S 15 CP �16A 
-  потисен пумпен агрегат тип S 20 CP � 40A 
-  потисен пумпен агрегат тип S 15 CP �16A 
-  потисен пумпен агрегат тип S 15 CP � 20 

8. Трафостаница 35/10/04 и 10/04 
9. Електричен далекувод: 

- 35 kV � 100 м 
- 10 kV � 600 м 

10. Доводни реинекциони цевководи: 
- Оранжерија �Моша Пијаде�- Реинекционен 
резервоар ( NO300, 250м, бетонски) 
- Оранжери Кочанско Поле - Реинекционен резервоар 
( NO500, 800м,  бетонски)  

11. Резервоар за реинектирана геотермална вода со 
капацитет од 250 м3. 

12. Реинекциона пумпна станица со две потисни пумпи 
од по 60 лит/сек и хидро-механичка опрема со мерно 
регулационен систем. 

13. Реинекционен цевковод од Д.Подлог до Бања со 
димензии NO 400 х 3,26 км. 

14. Филтер станица со капацитет 2 х 40 лит/сек. 
__________ 

1539. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА  
1. На Акционерско друштво за проектирање, гра-

дежништво, инженеринг, производство и трговија 
МАКХИДРО ПРОЕКТ КО АД Скопје, ул. �Маршал 
Тито� бр. 43/1-6, 1000 Скопје, Република Македонија, 
со скратено име МАКХИДРО ПРОЕКТ КО АД Скопје, 
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за 
вршење на енергетската дејност производство на еле-
ктрична енергија� кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Со денот на влегување во сила на оваа одлука 
престанува да важи Дозволата за производство на еле-
ктрична енергија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 97/01).  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
         Бр. 02-1602/1                                  Претседател, 
15 декември 2005 година            Славе Ивановски, с.р. 

       Скопје 
  Прилог 1  

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за проектирање, градежниш-

тво, инженеринг, производство и трговија МАКХИД-
РО ПРОЕКТ КО АД Скопје, ул. �Маршал Тито� бр. 
43/1-6, 1000 Скопје, Република Македонија, со скрате-
но име МАКХИДРО ПРОЕКТ КО АД Скопје.  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  
Производство на електрична енергија. 
3. Датум на издавање на лиценцата 
15 Декември 2005 година. 
4. Датум до кога важи лиценцата 
1 Февруари 2013 година. 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 11.01.1/05. 

6. Број на деловниот субјект � 5528267. 
7. Единствен даночен број � 4030001416899. 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на МАК-
ХИДРО ПРОЕКТ КО АД Скопје (во понатамошниот 
текст: носител на лиценца) и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водството на електрична енергија во хидроелектрични-
те централи приклучени на системот за дистрибуција 
на електрична енергија. 

9. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата, енергетската 
дејност производство на електрична енергија ја врши 
на територијата на Република Македонија. 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ја врши со производ-
ните капацитети наведени во Прилог 1 кој е составен 
дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користење 
на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика.  

12. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Пазарните правила, Мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и 
другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регула-
торната комисија за енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти, како и кон Р.О.Т. 
Договорот за имплементација и концесија на вода од 
07.11.2001 година, при изградба, реконструкција, ре-
довни годишни ремонти на објектите, постројките, уре-
дите и инсталациите вклучени во процесот на произ-
водство на  електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична моќ-
ност, енергија и/или системски услуги до точката на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика и до 
операторот на пазарот на електрична енергија;  

- се придржува кон склучениот Договорот за откуп 
на електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување, планираната расположливост до 
носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија во согласност со Мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија. 

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
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функционална состојба, во согласност со Р.О.Т. Догово-
рот за имплементација и концесија на вода од 07.11.2001 
година и Договорот за откуп на електрична енергија.  
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија. 
Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 
- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 
- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  
- финансиски извори за реализација на планот. 
14. Изготвување на годишна програма за ремонти 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија, да изготви и достави до носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност управување со систе-
мот за дистрибуција на електрична енергија, како и до 
Регулаторната комисија за енергетика, годишна про-
грама за ремонти на производните капацитети. 
Пред да пристапи кон ремонт на производните ка-

пацитети, носителот на лиценцата е должен да ја изве-
сти Регулаторната комисија за енергетика, за точниот 
датум на отпочнување и времетраење на ремонтот. 

15. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок 

од 8 часа писмено да ја извести Регулаторната комиси-
ја за енергетика, за сите непланирани прекини во про-
цесот на производство на електрична енергија, како и 
за причините за настанување на прекините и превземе-
ните мерки за нивно отстранување.  
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни за 
извршувањето на нивните обврски од лиценците, во 
согласност со Мрежните правила за пренос на еле-
ктрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија и Пазарните правила. 

16. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
17. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

18. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

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

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, количини на системски услуги испо-
рачани на снабдувачот со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на мало, сопствена потрошувачка, 
број и времетраење на планираните и непланираните 
прекини, како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната година за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- 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 енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна 
на надлежни инспекциски и други државни органи, со при-
ложени фотокопии на записниците, извештаите и решени-
јата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

19. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија, 
количини на системски услуги испорачани на снабду-
вачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи 
на мало, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување (вкупно, како и за се-
кој производен капацитет поодделно); 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

20. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 
Носителот на лиценцата е должен да инсталира, 

одржува, проверува и да ги сервисира мерните уреди 
на сите мерни места и да ја мери произведената еле-
ктрична енергија и моќност на сите мерни места на 
праг на хидроелектрична централа. 
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21. Физичка заштита на производните капаците-
ти од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

22. Обврска за овозможување на пристап до произ-
водните единици и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

23. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува пис-
мен извештај за движењето на сите параметри кои што го 
определуваат квалитетот на произведената електрична 
енергија во определен временски период. 

24. 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 на лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

25. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

ПРИЛОГ 1 
 

Хидро производствени капацитети 
 
1. МХЕЦ �Песочани� 
1.1. Хидротехнички податоци 
- Тип..................................................................... речен 
- Висина на брaна (m) ...................................... 2,84 m 
- Должина на круна на брана (m) ....................... 20 m 
Инсталиран проток (m3/s)  ............................1,20 m3/s  
1.2. Електроенергетски податоци  
- Број на производни единици................................... 2 
- Напонско ниво (kV)......................................... 35 kV 
- Номинална моќност на хидроелектрана (MW) 2,74 MW 
- Расположива моќност на хидроелектрана  
(MW) 2,74 MW 
- Максимална моќност на хидроелектрана  
(MW) 2,74 MW 
1.3. Податоци за опремата  
1.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици ...................................2 
- Спремност за функција за автоматска регулација..... не 
- Спремност за управување од диспечерски центар.... не 
1.3.2. Турбина 
- Тип ........................................Пелтон - хоризонтална  
- Производител .........................Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW) .........................1,37 MW 
- Номинален пад (m) .................................... 291,13 m 
- Номинален проток (m³/s)............................ 0.60 m³/s 
- Номинална брзина (врт/min)................. 600 врт/min 

1.3.3. Генератор 
- Тип........................................................... Y 205/38-10 
- Номинална моќност (kVA)  ..................... 1800 kVA 
- Напонско ниво (V)......................................... 6300 V 
- Номинална брзина (врт/min) ................ 600 врт/min 
- Номинална брзина на побег (врт/min)...1140 врт/min 
- Номинална струја на возбуда (А) ...................165 А 
- Фактор на моќност.............................................. 0,80  
- mD2 (tm2)..............................................................7 tm2  
- маса на статор (kg) ........................................9000 kg 
1.3.4. Tрансформатор 
- Тип............................................................... TN 34-35 
- Номинална моќност (MVA)..................... 2,50 MVA 
- Номинален преносен однос (kV/kV)..... 6/35 kV/kV  
- Систем за ладење............................................ ONAN 
2. МХЕЦ �Сапунчица� 
2.1. Хидротехнички податоци 
- Тип .................................................................... речен 
- Висина на брaна (m) ...................................... 2,10 m 
- Должина на круна на брана (m)..................... 9,80 m 
- Инсталиран проток (m3/s)............................0,80 m3/s  
2.2. Електроенергетски податоци  
- Број на производни единици................................... 2 
- Напонско ниво (kV)......................................... 35 kV 
- Номинална моќност на хидроелектрана  
(MW) 2,91 MW 
- Расположива моќност на хидроелектрана  
(MW) 2,91 MW 
- Максимална моќност на хидроелектрана  
(MW) 2,91 MW 
2.3. Податоци за опремата  
2.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици ...................................2 
- Спремност за функција за автоматска регулација..... не 
- Спремност за управување од диспечерски центар.... не 
2.3.2. Турбина 
- Тип.........................................Пелтон - хоризонтална  
- Производител..........................Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW) .........................1,46 MW 
- Номинален пад (m).......................................... 412 m 
- Номинален проток (m³/s) ........................... 0.40 m³/s 
- Номинална брзина (врт/min)............... 1000 врт/min 
- Дијаметар на работно коло (m)..........................  1 m  
2.3.3. Генератор 
- Тип............................................................ Y 160/55 -6 
- Производител. .........................Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (kVA)....................... 1800 kVA 
- Напонско ниво (V)......................................... 6300 V 
- Номинална брзина (врт/min)................. 600 врт/min 
- Номинална брзина на побег (врт/min).... 1170 врт/min 
- Номинална струја на возбуда (А)....................165 А 
- Фактор на моќност.............................................. 0,80  
- маса на статор (kg) ....................................... 4000 kg 
- маса на ротор (kg) ........................................ 6000 kg 
- класа на изолација................................................... B 
2.3.4. Tрансформатор 
- Тип............................................................. TN 301-35 
- Номинална моќност (MVA) .................... 1,60 MVA 
- Номинален преносен однос (kV/kV).. 6,3/35 kV/kV  
- Систем за ладење............................................ ONAN 
3. МХЕЦ �Зрновци� 
3.1. Хидротехнички податоци 
- Тип..................................................................... речен 
- Висина на брaна (m)............................................ 4 m 
- Должина на круна на брана (m)........................ 20 m 
- Инсталиран проток (m3/s)........................... 0,80 m3/s  
 
3.2. Електроенергетски податоци  
- Број на производни единици................................... 2 
- Напонско ниво (kV)......................................... 35 kV 
- Номинална моќност на хидроелектрана  
(MW) 1,40 MW 
- Расположива моќност на хидроелектрана  
(MW) 1,40  MW 
- Максимална моќност на хидроелектрана  
(MW) 1,40 MW 
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3.3. Податоци за опремата  
3.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици....................................2 
- Спремност за функција за автоматска регулација..... не 
- Спремност за управување од диспечерски центар.....не 
3.3.2. Турбина 
- Тип.........................................Пелтон - хоризонтална  
- Производител .........................Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW)..........................0,70 MW 
- Номинален пад (m).......................................... 215 m 
- Номинален проток (m³/s)............................ 0.40 m³/s 
- Номинална брзина (врт/min) ................ 600 врт/min 
- Дијаметар на работно коло (m) .................... 1,10 m  
3.3.3. Генератор 
- Тип................................................................ Y 170/10 
- Производител...........................Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (MVA)..................... 1,10 MVA 
- Напонско ниво (V)......................................... 3150 V 
- Номинална брзина (врт/min)................. 600 врт/min 
- Номинална брзина при побег (врт/min)...1080 врт/min 
- Класа на изолација.................................................. B 
- Номинална струја на возбуда (А)....................165 А 
- Фактор на моќност.............................................. 0,70  
- mD2 (tm2)............................................................. 7 tm2  
- маса на ротор (kg) ........................................ 4100 kg 
3.3.4. Tрансформатор 
3.3.4.1. Tрансформатор T-1 
- Производител ................................................. Минел 
- Номинална моќност (kVA)......................  1000 kVA 
- Номинален преносен однос (kV/kV).....3,15/35 kV/kV  
- Систем за ладење..................................................... N 
- Вкупна маса (t).................................................. 3,60 t 
- Маса на масло (t)............................................. 0,765 t 
3.3.4.2. Tрансформатор T-2 
- Производител.........................................Раде Кончар 
- Номинална моќност (kVA)......................  1000 kVA 
- Номинален преносен однос (kV/kV).... 3,15/35 kV/kV  
- Систем за ладење..................................................... N 
- Вкупна маса (t)....................................................... 7 t 
- Маса на масло (t)............................................... 1,60 t 
4. МХЕЦ �Дошница� 
4.1. Хидротехнички податоци 
- Тип............................................................... тиролски 
- Висина на брaна (m) ........................................... 6 m 
- Должина на круна на брана (m)........................ 11 m 
- Инсталиран проток (m3/s)........................... 2,10 m3/s  
4.2. Електроенергетски податоци  
- Број на производни единици................................... 3 
- Напонско ниво (kV)......................................... 35 kV 
- Номинална моќност на хидроелектрана  
(MW) 4,08 MW 
- Расположива моќност на хидроелектрана  
(MW)  4,08 MW 
- Максимална моќност на хидроелектрана  
(MW)  4,08 MW 
4.3. Податоци за опремата  
4.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици................................... 3 
- Спремност за функција за автоматска регулација..... не 
- Спремност за управување од диспечерски центар.... не 
4.3.2. Турбина 
- Тип.........................................Пелтон - хоризонтална  
- Производител..........................Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW)..........................1,36 MW 
- Номинален пад (m)..................................... 232,70 m 
- Номинален проток (m³/s)............................ 0.70 m³/s 
- Номинална брзина (врт/min)................. 600 врт/min 
- Дијаметар на работно коло (m)...................... 1,23 m  
4.3.3. Генератор 
- Тип........................................................... Y 205/46-10 
- Производител...........................Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (kVA)....................... 2200 kVA 
- Напонско ниво (V)......................................... 6300 V 
- Номинална брзина (врт/min)................. 600 врт/min 
- Класа на изолација.................................................. B 
- Номинална струја на возбуда (А)....................202 А 
- Фактор на моќност.............................................. 0,70  
- mD2 (tm2).........................................................8,50 tm2  

- маса на статор (kg) ....................................... 8000 kg 
- маса на ротор (kg) ........................................ 4000 kg 
4.3.4. Tрансформатор 
- Тип.................................................. IT 2500/36.75-6.3 
- Номинална моќност (kVA)......................  2500 kVA 
- Номинален преносен однос (kV/kV) ....6,3/36,75 kV/kV  
- Систем за ладење............................................ ONAN 
- Вкупна маса (t)....................................................... 6 t 
- Маса на масло (t)............................................... 1,10 t 
5. МХЕЦ �Пена� 
5.1. Хидротехнички податоци 
- Тип..................................................................... речен 
- Висина на брaна (m) ...................................... 5,10 m 
- Должина на круна на брана (m) ........................18 m 
- Инсталиран проток (m3/s)................................ 4 m3/s  
5.2. Електроенергетски податоци  
- Број на производни единици................................... 2 
- Напонско ниво (kV)......................................... 35 kV 
- Номинална моќност на хидроелектрана  
(MW) 2,50 MW 
- Расположива моќност на хидроелектрана  
(MW) 2,50 MW 
- Максимална моќност на хидроелектрана  
(MW)  2,50  MW 
5.3. Податоци за опремата  
5.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици................................... 2 
- Спремност за функција за автоматска регулација..... не 
- Спремност за управување од диспечерски центар.... не 
5.3.2. Турбина 
- Тип.......................................Франсис - хоризонтална  
- Производител................ Ganc-Mavag - Будимпешта 
- Номинална моќност (MW)..........................1,25 MW 
- Номинален пад (m)............................................ 72 m 
- Номинален проток (m³/s)................................. 2 m³/s 
- Номинална брзина (врт/min)............... 1000 врт/min 
5.3.3. Генератор 
- Тип........................................................... OP2C 305/6 
- Производител................ Ganc-Mavag - Будимпешта 
- Номинална моќност (kVA)........................1600 kVA 
- Напонско ниво (V)......................................... 6300 V 
- Номинална брзина (врт/min)................1000 врт/min 
- Номинална брзина при побег (врт/min)..1800 врт/min 
- Класа на изолација.................................................. B 
- Номинална струја на возбуда (А)................... 147 А 
- Фактор на моќност.............................................. 0,80  
- маса на статор (kg) ....................................... 3200 kg 
- маса на ротор (kg) ........................................ 2800 kg 
5.3.4. Tрансформатор 
- Тип...................................................... TBN 2500/38/1 
- Номинална моќност (kVA) .....................  2500 kVA 
- Номинален преносен однос (kV/kV)..... 6/35 kV/kV  
- Систем за ладење............................................ ONAN 
- Вкупна маса (t).................................................... 6,5 t 
- Маса на масло (t)............................................... 1,55 t 
6. МХЕЦ �Матка� 
6.1. Податоци за акумулацијата 
- Име на акумулација........................................ Матка 
- Максимална кота (m) ........................... 318,49 m н.в 
- Нормална кота (m) ............................... 316,40 m н.в 
- Минимална кота (m) ............................ 309,50 m н.в 
- Корисен волумен (m³)........................... 1.910.000 m³ 
- Вкупен волумен (m³)............................ 3.740.000 m³ 
6.2. Електроенергетски податоци  
- Број на производни единици................................... 3 
- Номинална моќност на хидроелектрана  
(kVA) 5400 kVA 
- Расположива моќност на хидроелектрана  
(kVA) 5400 kVA 
- Максимална моќност на хидроелектрана  
(kVA) 5400 kVA 
- Напонско ниво (kV)........................................  35 kV 
6.3. Податоци за опремата  
6.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици................................... 3 
- Спремност за функција за автоматска регулација..... не 
- Спремност за управување од диспечерски центар.....не 
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6.3.2. Турбина 
- Тип............................................ Францис вертикална  
- Производител............................................ J.M. Voith 
- Номинална моќност (MW)............................1,4 MW 
- Номинален пад (m)....................................... 24,50 m 
- Номинален проток (m³/s)............................ 6,50 m³/s 
- Номинален број на вртежи (врт/min)....500 врт/min 
- Дијаметар на работно коло (m)...................... 1,09 m 
6.3.3. Генератор 
- Тип.......................................................... SS 500/1850 
- Производител......................................................AEG  
- Номинална моќност (kVA)........................1850 kVA 
- Напонско ниво (V)......................................... 6000 V 
- Номиналнa фреквенција (Hz).......................... 50 Hz   
- Номинален број на вртежи (врт/min)....500 врт/min 
- Номинален број на вртежи при побег  
(врт/min) 1000 врт/min 
- Номинална струја на возбуда (А)....................176 А 
- Класа на изолација.................................................. B 
- Фактор на моќност.............................................. 0,75  
- маса на ротор (kg) ........................................ 4100 kg 
6.3.4. Блок трансформатор 
- Тип................................................... 7TBV 2500-38/D 
- Производител...........................Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (MVA)..................... 2,50 MVA 
- Номинален преносен однос (kV/kV)......35/6 kV/kV  
- Систем за ладење............................................ ONAN 
7. МХЕЦ �Калиманци� 
7.1. Податоци за акумулацијата 
- Име на акумулација................................ Калиманци 
- Максимална кота (m) ........................... 518,50 m н.в 
- Нормална кота (m) ............................... 515,00 m н.в 
- Минимална кота (m) ............................ 475,50 m н.в 
- Корисен волумен (m³)....................... 107.000.000 m³ 
- Вкупен волумен (m³)........................ 127.000.000 m³ 
7.2. Електроенергетски податоци  
- Број на производни единици................................... 2 
- Номинална моќност на хидроелектрана  
(MW) 12,60 MW 
- Расположива моќност на хидроелектрана  
(MW) 12,60 MW 
- Максимална моќност на хидроелектрана  
(MW) 12,60 MW  
- Напонско ниво (kV)........................................  35 kV 
7.3. Податоци за опремата  
7.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици................................... 3 
- Спремност за функција за автоматска регулација......да 
- Спремност за управување од диспечерски центар.....не 
7.3.2. Турбина 
- Тип............................................ Францис вертикална  
- Производител......................... Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW)............................6,3 MW 
- Номинален пад (m)............................................ 80 m 
- Номинален проток (m³/s)................................. 9 m³/s 
- Номинален број на вртежи (врт/min)....500 врт/min 
7.3.3. Генератор 
- Тип............................................................ SS 3002-12 
- Производител......................................................AEG  
- Номинална моќност (kVA)........................7500 kVA 
- Напонско ниво (V)......................................... 6300 V 
- Номиналнa фреквенција (Hz).......................... 50 Hz   
- Номинален број на вртежи (врт/min)....500 врт/min 
- Номинален број на вртежи при побег  
(врт/min) 905 врт/min 
- Номинална струја на возбуда (А)....................687 А 
- Класа на изолација.................................................. B 
- Фактор на моќност.............................................. 0,80  
- mD2 (tm2)........................................................... 70 tm2  
- маса на ротор (kg) ...................................... 36000 kg 
- маса на статор (kg) ......................................15900 kg 
7.3.4. Блок трансформатор 
- Тип............................................................ 4T 8000-38 
- Производител..........................Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (MVA).......................... 8 MVA 
- Номинален преносен однос (kV/kV).....35 ± 5%/6,3 kV/kV  
- Систем за ладење............................................ ONAN 
- Вкупна маса (t).................................................. 17,7 t 
- Маса на масло (t).................................................... 4 t 

1540. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ГЕОТЕРМАЛ-

НА ЕНЕРГИЈА  
1. На Комуналното јавно претпријатие �Водовод�, 

ул. �Иван Милутиновиќ� бр. 64, 2300 Кочани, Републи-
ка Македонија, со скратено име КЈП Водовод - Кочани, 
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
снабдување со геотермална енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност снабдување со геотер-
мална енергија се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за вр-
шење на енергетската дејност снабдување со геотермална 
енергија� 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. 02-1605/1                                 Претседател, 
15 декември 2005 година            Славе Ивановски, с.р. 

       Скопје 
    ПРИЛОГ 1 

  
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА  

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Комунално јавно претпријатие �Водовод�, ул. �Иван 

Милутиновиќ� бр. 64, 2300 Кочани, Република Македо-
нија (во понатамошниот текст: �Носител на лиценца�). 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  
Снабдување со геотермална енергија. 
3. Датум на издавање на лиценцата 
15 Декември 2005 година. 
4. Временски период на важење на лиценцата 
10 години. 
5. Датум до кога важи лиценцата 
15 Декември 2015 година. 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
ГЕ 03.03.1/05.  
7. Број на деловниот субјект - 4048393. 
8. Единствен даночен број - 4013968102159. 
9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност снабдување со ге-
отермална енергија на тарифни потрошувачи. 
Како енергетска дејност снабдување со геотермална 

енергија во смисла на оваа лиценца, се смета испорака, 
мерење, отчитување и фактурирање на испорачаната 
геотермална енергија на крајните потрошувачи. 

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

оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши енер-
гетската дејност снабдување со геотермална енергија 
на територијата на општините: Кочани, Чешиново-Об-
лешево и Зрновци. 

11. Објекти преку кои  ќе се врши снабдување со 
геотермална енергија 
Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со ге-

отермална енергија преку дистрибутивниот систем на 
територијата на општините: Кочани, Чешиново-Обле-
шево и Зрновци. 

12. Право на пристап и користење на дистрибу-
тивниот систем  
Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-

ристење на дистрибутивниот систем заради непречено 
вршење на енергетската дејност снабдување со геотер-
мална енергија , во согласност со закон, друг пропис и 
општ акт, како и врз основа на правилата кои што ги 
пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика.  
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13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно снабдување со геотермална енергија; 

- врши набавка на потребни количини на геотер-
мална енергија од носителот на лиценцата за произ-
водство на геотермална енергија за потребите на крај-
ните  потрошувачи; 

- склучува регулирани договори, одобрени од Регу-
латорната комисија, со производителот за откуп на гео-
термалната енергија; 

- склучува регулирани договори за продажба на ге-
отермална енергија на крајните потрошувачи. 

- да обезбеди мерни уреди и да врши мерење, отчи-
тување и фактурирање на испорачаната геотермална 
енергија на потрошувачите приклучени на системот за 
дистрибуција на геотермална енергија. 

14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја из-

вести Регулаторната комисија за енергетика, за сите 
прекини во снабдувањето со геотермална енергија, ка-
ко и за причините за настанување на прекините и прев-
земените мерки за нивно отстранување.  

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена сме-

тководствена евиденција за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца за вршење на енер-
гетска дејност;  

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност снабдување со геотермална енер-
гија ги добива од носителите на лиценци.  

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на снабдување со геотермална енергија 

(вкупната количина на испорачана геотермална енергија); 
2. финансиски извештај за секоја од енергетските 

дејности за кои што поседува лиценца за вршење на 
енергетска дејност, составен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност снабдување со геотермална енергија;  

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

18. 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 извештаи за вкупната количина на испорачана 
геотермална енергија, број и времетраење на планирани и 
непланирани прекини во снабдувањето со геотермална енер-
гија (по барање на Регулаторната комисија за енергетика); 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со гео-
термална енергија; 

- сите копии од договорите во врска со вршење на 
енергетската дејност снабдување со геотермална енергија. 

19. Цени на геотермалната енергија 
Носителот на лиценцата е должен испорачаната геотер-

мална енергија да ја наплатува според цените за геотермална 
енергија согласно актот со кој се уредува начинот и условите 
на определување на цената на геотермална енергија. 
Носителот на лиценцата е должен цените за геотер-

малната енергија да ги објавува на својата веб страна. 
20. Обврска за овозможување на непосреден 

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

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, во сог-
ласност со Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување и одземање на лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

21. Квалитет на услугата снабдување на геотер-
мална енергија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-

стојан квалитет на  услугата снабдување и на испорача-
ната геотермална енергија согласно позитивните закон-
ски прописи  за снабдување со геотермална енергија. 
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на квалитетот (влезна и излезна темпера-
тура и количина) на испорачаната геотермална енерги-
ја, за што на секои шест месеци ја известува Регулатор-
ната комисија за енергетика. 

22. 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 на лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

23. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку Носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

__________ 
1541. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97, 
40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 15 декември 2005 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ГЕОТЕР-

МАЛНА ЕНЕРГИЈА  
1. На Комуналното јавно претпријатие �Водовод�, 

ул. �Иван Милутиновиќ� бр. 64, 2300 Кочани, Републи-
ка Македонија, со скратено име КЈП Водовод - Кочани, 
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
дистрибуција на геотермална енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност производство на геотер-
мална енергија се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност дистрибуција на геотермална 
енергија� 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. 02-1604/1                                  Претседател, 
15 декември 2005 година             Славе Ивановски, с.р 

      Скопје 
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    ПРИЛОГ 1  
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА  ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА  

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Комунално јавно претпријатие �Водовод�, ул. �Иван 

Милутиновиќ� бр. 64, 2300 Кочани, Република Македонија 
(во понатамошниот текст: �Носител на лиценца�). 

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Дистрибуција на геотермална енергија. 
3. Датум на издавање на лиценцата 
15 Декември 2005 година. 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години. 
5. Датум до кога важи лиценцата 
15 Декември 2040 година. 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
ГЕ � 02.02.1/05. 
7. Број на деловниот субјект - 4048393. 
8. Единствен даночен број - 4013968102159. 
9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите 

за вршење на енергетската дејност дистрибуција на гео-
термална енергија како дејност од јавен интерес, како и  
правата и обврските на носителот на лиценцата. 
Енергетската дејност дистрибуција на геотермална 

енергија, во смисла на оваа лиценца е преземање, рас-
пределба и испорака на геотермална енергија до корис-
ниците приклучени на дистрибутивната мрежа. 

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

оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши енер-
гетската дејност дистрибуција  на геотермална енергија 
на територијата на општините: Кочани, Чешиново-Об-
лешево и Зрновци. 

11. Објекти, постројки и инсталации со кои се 
врши енергетската дејност  
Носителот на лиценцата врши дистрибуција на гео-

термална енергија преку дистрибутивната мрежа од 
местото на превземање до местото на испорака на крај-
ните корисници на геотермалната енергија.  
Техничките карактеристики на основните средства 

за дистрибуција на геотермална енергија се дадени во 
Прилог 1 кој е составен дел на оваа лиценца.  

12. Обезбедување на пристап, приклучување и 
користење на дистрибутивната мрежа 
Носителот на лиценцата е должен, во согласност со 

начелата на објективност, недискриминаторност и 
транспарентност, да обезбеди пристап, 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 
геотермална енергија одобрени од страна на Регулатор-
ната комисија за  енергетика.  

13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон. 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квали-
тетно дистрибуирање на геотермалната енергија преку ди-
стрибутивната мрежа од точките на прием до точките на 
испорака преку одржување на соодветно ниво на доверли-
вост и расположливост на сите објекти во дистрибутивната 
мрежа во согласност со Мрежните правила,  

- да се придржува кон законите, прописите, стан-
дардите, препораките и други општи акти, при изград-
ба, реконструкција, редовни годишни ремонти на обје-
ктите кои се составен дел на дистрибутивната мрежа за 
геотермалана енергија; 

- издава енергетска согласност за приклучување на 
дистрибутивната мрежа на потрошувачите на геотер-
мална енергија и да овозможи приклучување согласно 
енергетската согласност; 

- врши оперативно управување и следење на тех-
ничката и функционалната подготвеност на дистрибу-
тивната мрежа за геотермална енергија. 

14. Планирање, одржување, развој и обнова на 
дистрибутивната мрежа  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на ди-

стрибутивната мрежа, носителот на лиценцата е должен 
истата 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 дистрибу-
тивната мрежа за период од пет години. 
Планот за развој и проширување на дистрибутивна-

та мрежа особено треба да содржи: 
- опис на постојната состојба на дистрибутивната мрежа; 
- идни процени за капацитетот и функционалноста 

на дистрибутивната мрежа; 
- локации каде се планира да се развива или надгра-

ди дистрибутивната мрежа; 
- финансиски извори за реализација на планот. 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена сметко-

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност дистрибуција на геотермална 
енергија ги добива од носителите на лиценци. 

17. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на дистрибуција на геотермална енергија 

во текот на претходната година (вкупна количина на 
дистрибуирана геотермална енергија); 

2. финансиски извештај за секоја од енергетските 
дејности за кои што поседува лиценца за вршење на 
енергетска дејност, составен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната 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 заради си-

гурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење, 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 
- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, промена на условите на светскиот па-
зар, 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 претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на 
пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност ди-
стрибуција на топлинска, односно геотермална енергија;  
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7. извршени инспекциски надзори и контроли од стра-
на на надлежни инспекциски и други државни органи, со 
приложени фотокопии на записниците, извештаите и ре-
шенијата од извршените надзори и контроли;  

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

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- месечни извештаи за вкупната количина на дистрибу-

ирана геотермална енергија, бројот и времетраењето на 
планираните и непланираните прекини во испораката и др. 
(по барање на Регулаторната комисија за енергетика); 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност дистрибуција на гео-
термална енергија. 

19. Заштита на опремата и објектите од надво-
решни влијанија 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од денот на влегувањето во сила на оваа лицен-
ца да донесе План за заштита на објектите и уредите за 
дистрибуција на геотермална енергија и истиот да го 
достави до Регулаторната комисија за енергетика.  

20. Обврска за овозможување на пристап до објекти-
те и инсталациите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регула-

торната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден 
увид во целокупната документација, како и пристап во об-
јектите, деловните простории, простори, инсталациите, ка-
ко и на средствата и опремата потребни за вршење на енер-
гетската дејност, во согласност со Правилникот за услови-
те, начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

21. Квалитет на дистрибуција на геотермална 
енергија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди посто-

јан квалитет во вршење на услугата дистрибуција на гео-
термална енергија, согласно пропишаните услови за ди-
стрибуција на геотермална енергија и Мрежните правила. 
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на квалитетот на услугата дистрибуција на 
геотермална енергија, за што на секои три месеци ја из-
вестува Регулаторната комисија за енергетика. 

22. Цена на услугата дистрибуција на геотермал-
на енергија 
Носителот на лиценцата е должен услугата дистри-

буција на геотермална енергија да ја наплатува според 
цените за геотермална енергија во согласност со актот 
со кој се пропишуваат начинот и условите за регулира-
ње на цени за геотермална енергија. 
Носителот на лиценцата е должен цените за геотер-

мална енергија да ги објавува на својата веб страна. 
23. 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 на лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку Носителот на лиценцата не ги исполнува обвр-

ските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за 
енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за ус-
ловите, начинот и постапката за издавање, менување и одзе-
мање на лиценци за вршење на енергетски дејности.  

 

Прилог 1.  
Техничките карактеристики на основните средства 
за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 

геотермална енергија  
Ред. 
бр. 

Делница на 
цевководи 

Пречник 
НО(мм) 

Должина 
(км) 

1. Од пумпна станица до  
оранжерии �Моша Пијаде" 323 0,2 

2. Од пумпна станица до  град 
Кочани 406 6,0 

3. Од разделна шахта до ЦОУ 
�Кирил и Методиј" 125 0,2 

4. Од разделна шахта до ЦОУ 
�Никола Карев" 80 0,1 

5. Од шахта до шахта 2 350 1,0 
6. Од шахта 2 до стопански двор 

КЈП �Водовод" 125 0,35 
__________ 

1542. 
Врз основа на член 11-е, алинеја 6 и член 39, став 3 

од Законот за енергетика (�Службен весник на РМ� бр. 
47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), постапувајќи 
по барањето на Топлификација АД - Скопје за донесу-
вање на одлука за промена на цената за топлинска 
енергија, Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 де-
кември 2005 година, ја донесе следната  

О Д Л У К А  
1. Се одбива барањето на Топлификација АД - 

Скопје за донесување на одлука за промена на цената 
за топлинска енергија. 

2. Жалбата против оваа одлука не го одлага нејзи-
ното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  
        Бр. 02-1606/1                                  Претседател, 
15 декември 2005 година             Славе Ивановски, с.р 
              Скопје                                  

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  
Врз основа на член 16-а од Законот за данок на добивка 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 80/93, 
33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 
51/2003) и член 30-з став 1 од Законот за персоналниот данок 
на доход (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 
96/04) Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА  ИНДУСТРИСКИ  ПРОИЗВОДИ  ВО  РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА НОЕМВРИ 2005 ГОДИНА  
- претходни податоци-  

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производителите на индустриски производи во ноември 
2005 година во однос на октомври 2005 година е - 0.010. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на ноември 2005 година во однос на 
декември 2004 година е 0.045. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во ноември 2005 
година во однос на ноември 2004 година е 0.029.  

                                                Заменик на директорот, 
                                                         Мухедин Брава, с.р.  
  
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
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