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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2266. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 

и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Пре-

тседателот на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

 

I 

Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. БЕСМИРЕ ШАБАН АЈДИНИ, од с.Непроштено, 

Тетово 

2. КРИСТИЈАН ЗЛАТКО РУСЕВ, од Тетово 

3. ЛАЗИМ АЛИТ АЛИТИ, од с.Градец 

4. БЛАГЕ БОРИС ЈОВАНОВСКИ, од Куманово. 

 

II 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-

ните лица:  

1. ГОРАН АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВСКИ од Кри-

ва Паланка, во траење од 6 месеци.  

2. РОБЕРТ КИРЕ ЧУЧУРСКИ од Битола, во траење 

од 6 месеци. 

3. ИГОР ПАНЧЕ НАСТОВ од Велес, во траење од 6 

месеци. 

4. ПЕРО ДУШКО ЈОВАНОВСКИ од с.Јегуновце, 

во траење од 1 година. 

 

III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-

ните лица:  

1. ЉУПЧО ТРИФУН АНАНИЕВ од Кочани, во тра-

ење од 5 месеци. 

2. АСАН БЕЏЕТ ИМИРЗАТ од Скопје, во траење 

од 3 месеци. 

 

IV 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица:  

1. ЗЕКИРИЈА АЗЕМ ВЕСЕЛОВ од Скопје, во трае-

ње од 4 месеци. 

2. САФЕТ МУСА АЗИЗИ од с.Порој, Тетово, во 

траење од 4 месеци. 

3. ДАНИЕЛ ТИБОР КИШ од Скопје, во траење од 4 

месеци. 

4. ДЕЈАН РАДОСЛАВ ТРАЈКОВСКИ од Скопје, во 

траење од 1 година. 

5. ВАНЧО НИКОЛА ВИТАНСКИ од с.Ораовица, 

Радовиш, во траење од 6 месеци. 

6. ЧЕДОМИР МИОДРАГ СИМИЌ од Гевгелија, во 

траење од 4 месеци. 

7. ВАНЧО ТОМЕ СТАМЕНОВ од Свети Николе, 

во траење од 6 месеци. 

8. ЗОРАН ИВАНЧЕ ЈОВАНОВСКИ од с.Петровец, 

Скопје, во траење од 4 месеци. 

9. БОБАН БАНЕ БАНЕВСКИ од Куманово, во тра-

ење од 6 месеци. 

10. СЛАВКО КИРИЛ МАТЕВ од Скопје, во траење 

од 6 месеци. 

11. ДАРКО ЗЛАТКО МИЦЕВСКИ од Скопје, во 

траење од 1 година. 

 

V 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија“. 

 

Бр. 07-547/1 Претседател 

9 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2267. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Држав-

ниот пазарен инспекторат („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007, 36/2011 и 

164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 30 јануари 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕК-

ТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 

1. Виктор Дерменџиев се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Државниот пазарен 

инспекторат, орган во состав на Министерството за 

економија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 24-1114/1 Претседател на Владата 

30 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2268. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Држав-

ниот пазарен инспекторат („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.24/2007, 81/2007, 36/2011 и 

164/2013), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 30 јануари 2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 

 

1. За директор на Државниот пазарен инспекторат, 

орган во состав на Министерството за економија, се 

именува Кирил Миноски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 24-1115/1 Претседател на Владата 

30 јануари 2014 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2269. 

Врз основа на член 417 алинеја 9 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 98/08, 

64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/12 и 27/14), министерот 

за внатрешни работи, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВОЗАЧКИТЕ 

ИСПИТИ И КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА 

ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-

ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА 

НА ИСПИТНИТЕ ЦЕНТРИ, ВОДЕЊЕТО НА ЕВИ-

ДЕНЦИИТЕ ВО ВРСКА СО СПРОВЕДЕНИТЕ ВО-

ЗАЧКИ ИСПИТИ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИ-

НАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на спроведување на во-

зачките испити и критериумите во однос на просторни-

те услови и материјално-техничката и информатичката 

опрема на испитните центри, водењето на евиденциите 

во врска со спроведените возачки испити и за формата 

и содржината на лиценцата за испитен центар („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 103/07, 

150/07, 127/09, 80/10, 46/11, 90/12 и 19/14), во член 27 

став (1) во алинеите 2, 4 и 7 зборот „поткатегорија“ се 

заменува со зборот „категорија“. 

Во алинејата 3 зборовите: „категорија „Ц1“ се заме-

нуваат со зборовите: „поткатегорија „Ц1“. 

 

Член 2 

Во член 31 во ставот (5) зборовите: „ „Б“, „Ц“, „Д“ 

и „Ф“ “се заменуваат со зборовите: „ „Б“, „Ц“ и „Д“, 

националната категорија „Ф“ “. 

 

Член 3 

Членот 34 се менува и гласи: 

 

„Член 34 

Вториот практичен дел од возачкиот испит трае 

додека испитната комисија не се увери дека канди-

датот за возач го поседува потребното знаење и спо-

собности за безбедно и самостојно управување со 

моторно возило или трактор во сообраќајот на пат, и 

тоа за: 

- категоријата „А“, поткатегоријата „А1“, категори-

иите „Б“ и „Б+Е“, и националната категорија „Ф“, нај-

малку 25 минути и не подолго од 40 минути и 

- категориите „Ц“, „Ц+Е“, „Д“, „Д+Е“, поткатегори-

ите „Ц1“, „Ц1+Е“, „Д1“ и „Д1+Е“, најмалку 45 минути 

и не подолго од 60 минути.“    

 

Член 4 

Обрасците бр. 1, 1-а, 2 и 3 се заменуваат со нови 

Обрасци бр. 1, 1-а, 2 и 3, кои се дадени во прилог и се 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 12.1-33160/1 Министер 

5 мај 2014 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

2270. 
Врз основа на член 135-а став (6) од Законот за  

авторското право и сродните права („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 115/10, 51/11 и 147/13), 

министерот за култура, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЛИКОТ, СОДРЖИНАТА И ТЕХНИЧКИТЕ 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТ-

РОНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ЕМИТУВАНИТЕ 

АВТОРСКИ ДЕЛА, ОДНОСНО ПРЕДМЕТИ НА 

СРОДНИТЕ ПРАВА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува обликот, содржи-

ната и техничките карактеристики на системот за еле-

ктронско евидентирање на емитуваните авторски дела, 

односно предмети на сродните права (во натамошниот 

текст: системот за електронска евиденција). 

 

Член 2 

Системот за електронска евиденција е софтверско 

решение преку кое организацијата за колективно упра-

вување на авторското право, односно сродните права 

(во натамошниот текст: организацијата за колективно 

управување) врши електронско евидентирање, обрабо-

тка на податоците, следење и контрола над емитувани-

те авторски дела, односно предмети на сродните права. 

 

Член 3 

Системот за електронска евиденција содржи дато-

тека на податоци за авторските дела и авторите, однос-

но предметите на сродните права и носителите на пра-

вата, чии што права колективно се управуваат од стра-

на на организацијата за колективно управување, врз ос-

нова на што се врши идентификување на емитуваните 

авторски дела, односно предмети на сродните права од 

радио-телевизиската организација.   

Системот за електронска евиденција овозможува 

идентификување на одредено авторско дело врз основа 

на анализа на исечок од емитуваното авторско дело, 

односно предмет на сродното право  и негова споредба 

со датотеката на податоци на организацијата за коле-

ктивно управување. 

 

Член 4 

Во зависност од видот и формата на авторското де-

ло, односно предметот на сродното право што се еми-

тува, системот за електронска евиденција прави записи 

за емитуваните авторски дела, односно предмети на 

сродните права. 

Записите ги содржат следните податоци: 

- наслов или друго обележје на авторското дело, од-

носно предметот на сродното право,  

- носителот/носителите на правата врз емитуваното 

авторско дело, односно предметот на сродните права, 

- термините и времетраењето на емитувањето на ав-

торското дело, односно предметот на сродните права, 

- термините и времетраењето на емитувањето на 

авторското дело, односно предметот на сродното право 

емитувано како обврска на радиодифузерите за емиту-

вање музика и за програми изворно создадени на маке-

донски јазик или на јазиците на заедниците во Репуб-

лика Македонија, 

- радио-телевизиската организација која го емитува 

авторското дело односно предметот на сродните права. 

Во случај кога системот за електронска евиденција 

не може да направи идентификација на емитуваното 

авторско дело, односно предметот на сродното право 

во својата база на податоци, тоа се евидентира во си-

стемот за електронска евиденција со посебен запис, а 

идентификацијата се врши дополнително од страна на 

организацијата за колективно управување по  внесува-

њето на податоците од ставот 2 на овој член за емиту-

ваното авторско дело, односно предметот на сродното 

право во базата на податоците. 

 

Член 5 

Клиентската апликација на централното софтверско 

решение на системот за електронска евиденција се ин-

сталира на компјутерскиот систем во радио-телевизи-

ската организација преку кој се емитуваат авторски де-

ла, односно предмети на сродните права и до кој е 

обезбеден техничко-технолошки приклучок кон сигна-

лот кој што се предава за дистрибуција на програмски-

те содржини. 

Радио-телевизиските организации треба да осигура-

ат поврзување со интернет на компјутерскиот систем 

преку кој се емитуваат авторските дела, односно пред-

мети на сродните права, а заради обезбедување на ко-

муникација на клиентската апликација со централното 

софтверско решение. 

 

Член 6 

Пристап до системот за електронска евиденција мо-

же да има само операторот на системот за електронска 

евиденција кој за тоа има  корисничка сметка со корис-

ничко име и лозинка добиени од соодветната организа-

ција за колективно управување.  

  

Член 7 

Авторот може да врши увид во податоци од систе-

мот за електронска евиденција кои се однесуваат на  

неговото емитувано авторско дело со пристап до систе-

мот за електронска евиденција преку посебна корис-

ничка сметка со корисничко име и лозинка. 

Ставот 1 на овој член соодветно се применува и на 

носителите на сродните права.  
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Член 8 

Софтверско решение од членот 2 од овој правилник 

треба да содржи заштита од неовластен пристап на тре-

ти лица.   

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 57–5231/1  

5 мај 2014 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 

___________ 

          

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2271. 

Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 107/2005), на ден 2.5.2014 година, го до-

несе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува престанок на судиската функција на 

Зорица Стрезоска судија на Основниот суд Скопје II 

Скопје, поради исполнување на условите за старосна 

пензија. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то од 2.5.2014 година. 

 

Бр. 07-645/3 Судски совет 

5 мај 2014 година на Република Македонија, 

Скопје Александра Зафировска, с.р. 

__________ 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2272. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

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

став 4 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

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

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

твото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДОО-

ЕЛ Скопје, на ден 7.5.2014 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС 

НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08 - 148/12 од 9.5.2013 година, на Друштвото за 

производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скоп-

је,  се продолжува до 9.6.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-148/12  

7 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

___________ 

2273. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

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

став 4 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

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

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

твото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДОО-

ЕЛ Скопје, на ден 7.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШ-

ЕНИЕТО  ЗА  СТЕКНУВАЊЕ НА  ПРИВРЕМЕН  

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр. 08-149/12 од 9.5.2013 година, на Друштвото за 

производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скоп-

је,  се продолжува до 9.6.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-149/12  

7 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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2274. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

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

став 4 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

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

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

твото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДОО-

ЕЛ Скопје, на ден 7.5.2014 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШ-

ЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА  

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08 - 150/12 од 9.5.2013 година, на Друштвото за 

производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скоп-

је,  се продолжува до 9.6.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-150/12  

7 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

2275. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

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

став 4 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

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

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

твото за производство, трговија и услуги СОЛАР 

ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, на ден 7.5.2014 година, 

донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08-186/12 од 14.6.2013 година, на Друштвото за 

производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-из-

воз ДОО Битола, се продолжува до 14.12.2014 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-186/12  

7 мај 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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