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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4323.
Врз основа на член 257 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“,
бр.39/2005, 4/2008, 48/2010, 158/2010, 44/2011, 53/2011,
11/2012 и 171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
Член 1
Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.66/05,
73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10,
141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13 и 92/13), во членот
204-а во ставот (3) зборовите „од 1 јануари 2014 година“ се заменуваат со зборовите „од 1 јануари 2015
година“.
Член 2
Во членот 233 по ставот (1) се додава нов став (2)
кој гласи:
„(2) Рокот за ставање на стоката на увид, кој го определила појдовната испостава, е задолжителен за другите испостави и тие не смеат да го менуваат.“
Член 3
По членот 233 се додава нов член 233-а кој гласи:
„Член 233-а
(1) Појдовната испостава може да ги врши следниве
контроли врз основа на анализа на ризик или по случаен избор:
а) проверка на прифатената декларација и приложените документи и
б) преглед на стоката и доколку е потребно земање
на мостри за анализа или детален преглед.
(2) Прегледот на стоката се врши на места и во време определени за таа цел. Царинскиот орган може, на
барање на главниот обврзник и на негов трошок, прегледот на стоката да го изврши и на други места или во
друго време.“
Член 4
Во членот 239 став (5) во вториот потстав зборот
„евидентира“ се заменува со зборовите „информира таа
испостава за“.
Член 5
Во членот 249 точка ѓ) во подточка (ив) по зборот
„цевковод“ се додаваат зборовите „или електрични водови“.
Член 6
Во членот 250 став (2) во точките а) и б) зборот
„странката“ се заменува со зборовите „засегнатото
лице“.
Член 7
Во членот 254 во ставот (2) се додава нова реченица која гласи:
„Во исклучителни случаи кога легитимните интереси на имателот на одобрението така наложуваат, надлежниот царински орган може да го одложи датумот на
влегувањето во сила на укинувањето или измената, кое
ќе го означи во решението.“
Член 8
Во членот 256 став (5) зборовите „може да биде“ се
бришат.
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Член 9
Во членот 265 во првата реченица по зборот „испостава“ се додаваат зборовите „или кое било друго
одобрено место,“ .
Член 10
Во членот 266 во точката а) зборот „испостава одговорна“ се заменува со зборовите „или појдовните испостави одговорни“.
Член 11
Во членот 273 став (1) во точката 2) бројот „361“ се
заменува со бројот „239“.
Член 12
Во членот 291 точката 2) се менува и гласи:
„ “голем контејнер” е контејнер којшто е:
- од постојан карактер,
- посебно конструиран за да го олесни превозот на
стока, кој се врши преку еден или повеќе начини на
превоз, без попатен претовар,
- осмислен за да биде лесно прикачуван и/или ракуван,
- дизајниран на начин кој овозможува правилно
пломбирање кога примената на член 298 од оваа Уредба тоа го пропишува,
- со димензии според кои површината опфатена со
четирите долни надворешни агли не е помала од 7м2.“
Во точка 3) во алинеја 6 зборот „застапникот“ се заменува со зборовите „националниот застапник“.
Член 13
Во членот 302 став (1) зборовите „Членовите 231 и
262“ се заменуваат со зборовите „Членот 231 и точката
22 од Прилог 34-и“.
Член 14
Во членот 303 став (1) бројот „276“ се заменува со
бројот „277“, а бројот „262“ се заменува со зборовите
„точката 21 од Прилог 34-и“.
Член 15
Во членот 304 став (1) ознаката „ТМК“ се заменува
со ознаката „Т1“.
Член 16
Во членот 305 став (1) во вториот потстав по зборот
„орган“ се додаваат зборовите „на секој од наведените
аеродроми“.
Во ставот (4) се додава нова реченица која гласи:
„Кога превозот вклучува домашна и странска стока,
стоката се наведува во одвоени манифести.“
Член 17
Во Дел 2, Поглавје 2, Глава 1, Оддел 3 називот на
Пододдел 10 се менува и гласи: „Поедноставена постапка за транспорт по цевковод или електрични водови“.
Член 18
Во членот 306 став (1) зборовите „по цевковод“ се
заменуваат со зборовите „или по цевковод или по електрични водови“.
Член 19
Во членот 307 став (3) зборот „ниту“ се брише.
Член 20
Во член 332 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:
„(5) На начин определен од надлежниот царинскиот
орган извештајот за раздолжување се поднесува со
употреба на техника на електронска обработка на податоци.
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(6) По исклучок на став (5) од овој член, со одобрение на царинскиот орган извештајот за раздолжување
може да се достави во електронска форма на носител
на податоци или во хартиена форма.“
Член 21
Одредбите на членот 20 на оваа уредба ќе отпочнат
да се применуваат од 1 јануари 2014 година, а одредбите на членовите 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 и 18
на оваа уредба ќе отпочнат да се применуваат од 1
март 2014 година.
Член 22
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9231/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4324.
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005,
150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ
СТВАРИ НА ОПШТИНА БЕРОВО
Член 1
Cо оваа одлука на Општина Берово се пренесуваат
во сопственост, без надомест, недвижни ствари згради, евидентирани во Имотен лист бр.8031 кои се
лоцирани на Катастарска парцела бр.874, за КО Берово, ул.„Маршал Тито" бб, сопственост на Република
Македонија и тоа:
- зграда бр.1, намена на зграда 509, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 60 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда 570, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 120 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда 570, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 203 м2;
- зграда бр.1, намена на зграда 570, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 185 м2;
- зграда бр.13, намена на зграда 691, влез 1 приземје, внатрешна површина од 13 м2;
- зграда бр.2, намена на зграда 570, влез 1 подрум,
внатрешна површина од 46 м2;
- зграда бр.2, намена на зграда 509, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 4 м2;
- зграда бр.2, намена на зграда 570, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 296 м2;
- зграда бр.3, намена на зграда 691, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 239 м2;
- зграда бр.4, намена на зграда 691, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 405 м2;
- зграда бр.6, намена на зграда 570, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 151 м2;
- зграда бр.7, намена на зграда 518, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 45 м2;
- зграда бр.7, намена на зграда 570, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 99 м2;
- зграда бр.8, намена на зграда 570, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 41 м2;
- зграда бр.9, намена на зграда 691, влез 1 приземје,
внатрешна површина од 26 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-7452/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4325.
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија”, бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17
став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“,
бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Концесиите за експлоатација на техногени минерални суровини се доделуваaт во функција на експлоатација на минералните суровини и рекултивација на
просторот на локалитетите во:
– „Пробиштип“ општина Пробиштип и
– „Лојане“ општина Липково.
Со оглед на фактот дека правото за експлоатација
на техногени минерални суровини се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се доделат под концесија техногените минерални суровини определени со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесиите за
експлоатација на:
- техногени минерални суровини на локалитетот
„Пробиштип“ општина Пробиштип и
- техногени минерални суровини на локалитетот
„Лојане“ општина Липково.
Се создавање на услови за рамномерно искористување на техногените минерални суровини и создавање
услови за нивна експлоатација и рекултивација на
просторот.
Член 3
Предмет на концесиите е експлоатација на:
- техногени минерални суровини на локалитетот
„Пробиштип“ општина Пробиштип и
- техногени минерални суровини на локалитетот
„Лојане“ општина Липково.
Концесиите за експлоатација на техногени минерални суровини, ќе се доделат на понудувачите кои ќе
ги исполнат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесиите за експлоатација на техногените минерални суровини ќе биде
спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесиите за експлоатација, Владата на Република
Македонија на предлог на министерот за економија
формира Комисија за спроведување на постапката во
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа
одлука.

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 5

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот.
Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република
Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесиите за експлоатација на техногените минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој
член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик
согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8159/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4326.
Врз основа на член 17 став (6) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“
бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013 и 79/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗМЕНА НА ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ШУМА И ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО
ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ ВО СОПСТВЕНОСТ
НА Т.Д.П.Т.У.У. „МС КОМПАНИ“ ДООЕЛ-ТЕТОВО
Член 1
Со оваа одлука се врши размена на шума и шумско
земјиште во сопственост на Република Македонија во
Општина Тетово, КО Сиричино, место викано Жеден,
Имотен лист бр.257, дел од К.П. бр.357/5, катастарска
класа 7, култура шума и со површина од 2670м2, со
шума и шумско земјиште во сопственост на
Т.Д.П.Т.У.У. „МС КОМПАНИ“ ДООЕЛ-ТЕТОВО во
КО Сиричино, место викано Жеден, Имотен лист
бр.704, К.П. бр.357/2, катастарска класа 7, култура шума и со површина од 2680м2.

4327.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛ НА ЛОКАЛИТЕТ ДО
„ЕЗЕРЦЕ“ КО БС ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на хотел на локалитет до „Езерце“ КО Бс, општина Крива Паланка.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8655/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4328.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05,
150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

Член 2
Договорот за размена на шума и шумско земјиште
од член 1 на оваа одлука ќе го потпише министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 1
Со оваа одлука на Министерство за образование и
наука му се дава на трајно користење, без надомест,
недвижна ствар, сопственост на Република Македонија, просторија бр. 8 со површина од 15.56 м2 како
дел од КП бр.8624, ул.Васил Главинов бб, Штип, зграда бр.1, влез 1, кат 3, со вкупна површина од 247 м2,
запишана во Имотен лист бр. 74849, КО Штип 4.

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

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

Бр. 41-8635/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

Бр. 41-8848/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 177

18 декември 2013

4329.
Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата (“Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Владата на Република Македонија,
на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на
Република Македонија.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА
„ГУЛДЕСТЕ“ ВО ГОСТИВАР

Член 11
Средствата потребни за работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува
основачот.

Член 1
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на
приватна установа за деца - детска градинка „Гулдесте“ во Гостивар на ул. „Тоде Богдановски“ бр. 25.

Член 12
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз
основа на поднесеното барање од Зеќир Шенхан со
место на живеење во с. Врештани, Центар Жупа.

Бр. 41-8891/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

Член 3
Во приватната установа за деца од член 1 од оваа
одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како
дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега,
исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни,
културно-забавни активности, мерки и активности за
подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот,
менталниот и социјалниот развој на детето на возраст
од две до шест години живот, согласно Законот за
заштита на децата.

4330.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе

Член 4
Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1
од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните
стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 1
Во Одлуката за формирање на Управен одбор на
Проектот – Самовработување со кредитирање бр.19879/1 од 25 февруари 2008 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.29/2008, 154/2008, 26/2010,
72/2010, 166/2010, 14/2012 и 144/2012), во членот 1,
став 2 во точката 1 зборовите: „Виолета Димитриева“
се заменуваат со зборовите: „Горан Јовановски“.

Член 5
Потребната опрема за опремување на приватната
установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно
пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.
Член 6
Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во деловен објект во Гостивар на
улица „Тоде Богдановски“ бр. 25, со вкупна површина
од 257 м2.
Член 7
Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е околу 45 деца на возраст од две
до шест години и ќе бидат распоредени во две воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени
со Законот за заштита на децата.
Член 8
Програмата за вршење на дејноста ќе се изведува
според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните
детски градинки која се остварува во јавите установи
за деца – детски градинки во Република Македонија.
Член 9
Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во
приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е
македонски јазик и неговото кирилско писмо согласно
Законот за заштита на децата.
Член 10

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ –
САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-8929/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4331.
Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ
ЗАВОД – ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 177

18 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид
со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно
користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8966/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 21

4332.
Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 22 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 177

18 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈНУ Институт за
фолклор „Марко Цепенков“-Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈНУ Институт за фолклор „Марко
Цепенков“-Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се
даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8966/2
11 декември 2013 година
Скопје

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

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 35

4333.
Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 36 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 37

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈНУ Институт за
духовно културно наследство на Албанците – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје , со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8966/3
11 декември 2013 година
Скопје

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

Стр. 38 - Бр. 177

18 декември 2013

4334.
Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈНУ ИНСТИТУТ
ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 51

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈНУ Институт за
македонска литература – Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се
даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8966/4
11 декември 2013 година
Скопје

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

Стр. 52 - Бр. 177

18 декември 2013

4335.
Врз основа на член 54 - а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ ЈНУ ИНСТИТУТ
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 65

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈНУ Институт
за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8966/5
11 декември 2013 година
Скопје

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

_____________
4336.
Врз основа на член 54 - a став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Стр. 66 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 77

Стр. 78 - Бр. 177

18 декември 2013

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈНУ Институт за
национална историја - Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈНУ Институт за национална историја - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-8966/6
11 декември 2013 година
Скопје

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

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 79

4337.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.59/2000, 12/2003, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13 ), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА СВЕДУВАЊЕ HA ПОДАТОЦИТЕ ОД СИСТЕМОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА CO МЕЃУНАРОДНАТА СТАНДАРДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(ISCED-2011)
1. 3аради споредливост на статистичките податоци
од системот на образованието во Република Македонија со меѓународните статистички податоци од оваа област, прибирањето, обработката и публикувањето на
статистичките податоци за образованието во Република Македонија ќе се врши и според ISCED-2011.
2. Сведувањето на податоците од системот на образованието во Република Македонија со ISCED-2011 ќе
се врши преку Дијаграм на образовните програми во
системот на образованието во Република Македонија
според ISCED-2011.
3. Дијаграмот од точка 2 од оваа одлука е даден во
прилог и е составен дел на оваа одлука.
4. Co денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за сведување на податоците од системот на образованието во Република Македонија со Меѓународната стандардна класификација на
образованието (ISCED-97) („Службен весник на Република Македонија" бр.33/02).
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 41-9009/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4338.
Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од
Законот за градежно земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012,
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија, со
непосредна спогодба за изградба на објекти од јавен
интерес на правното лице ЕВН Електростопанство на
Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на
електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје ул.
,,11 Октомври“ бр. 9, за поставување на кабелска подземна врска односно подземно каблирање на постоечки
35 кв Далновод Штип - 1 ,,Овче Поле“ до ТС 110/35
кв ,,Штип – 1“ на делот од економска зона во општина
Штип, кое претставува:
- КП бр. 323/1 КО Три Чешми вон град со површина од 52 м2 и
- КП бр. 322/1 КО Три Чешми вон град со површина од 10 м2, евидентирани во Имотен лист бр. 1.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9017/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4339.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011)
и член 8 став 6 од Законот за технолошки индустриски
развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009,
156/2010 и 127/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ HA ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ HA ПЕРИОДОТ HA ЗАКУП HA ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 2 И
ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА
Член 1
Во Одлуката за определување на периодот на закуп
на градежно земјиште во технолошко индустриската
развојна зона Скопје 2 и за висината на закупнината
(„Службен весник на Република Македонија" бр.75/12)
членот 2 се менува и гласи:
„Градежното земјиште кое се дава во долготраен
закуп претставува дел од КП бр. 9/2, со површина од
173522 м2 според Имотен лист 6р.436 за КО Бунарџик
и Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни
намени за нумерички податоци 6р. 12-437/7 од
15.10.2013 година, сопственост на Република Македонија и претставува градежно земјиште, според извод од
Урбанистичкиот план 6р. 94, локалитет/населено место
Илинден, Општина Илинден, издаден од Република
Македонија Општина Илинден под бр. 10-2740/2 од
01.10.2013 година, врз основа на Урбанистички проект

Стр. 80 - Бр. 177

18 декември 2013

за ТИРЗ Скопје 2 со технички бр. X0212 од јули 2013
година, одобрен по извршена ревизија, од Комисијата
при Министерство за транспорт и врски под бр.147947/2 од 19.08.2013 година."
Член 2
Во членот 4 став 1 во алинеја 1 износот „11.764,3"
се заменува со износот „17.352,2".
Во алинеја 3 зборовите „58.821.5 евра во денарска
противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на датумот на уплата, што
претставува закупнина за првите пет години" се заменуваат со зборовите „27.939,50 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на
Република Македонија на датумот на уплата, што претставува усогласување на плаќањето на закупнината за
првите пет (5) години."
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41-9031/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4340.
Врз основа на член 15 став ( 5 ) и член 71 став ( 2 )
од Законот за градежно земјиште ("Службен весник на
Република Македонија" бр.17/2011, 53/2011, 144/2012,
25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со
непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за
дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул.„11 Октомври“ бр. 9, за градежното
земјиште евидентирано во Имотен лист бр. 83382 согласно Детален урбанистички план за Ѓорче Петров со
намена за изградба на електроенергетски објект- Трафостаница, кое претставува:
- Дел од КПбр.1226/2 КО Ѓорче Петров 5- Лепенец
со површина од 28м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9071/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4341.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија" бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Државен
завод за ревизија му престанува користењето на движни ствари - возила и тоа:
- CITROEN XSARA 1,9 D (ЅК-432-ОА) со број на
мотор 10DXACL6011489, работна зафатнина на мотор
1868 сmЗ, година на производство 2001 број на шасија
VF7N1WJYB7308636;
- Renault CLIO, РН 1,9 D (ЅК-632-КЕ) со број на мотор C109313, работна зафатнина на мотор 1870 сmЗ,
година на производство 2000 број на шасија
BF1BBOJOF23608125;
- Renault CLIO, РН 1,9 D (SK-216-PJ) со број на мотор C107821, работна зафатнина на мотор 1870 сmЗ,
година на производство 2000, број на шасија
BF1BBOJOF23608134;
- Peugeot 206 XPD 1,9 D (ЅК-065 KG) со број на мотор 10DXAS6004885, работна зафатнина на мотор 1868
сmЗ, година на производство 2000, број на шасија
VF32AWJYF41183292;
- OPEL ASTRA GL 1,7 TD (SK-493-TZ) co број на
мотор WOLOTGF69Y5101344, работна зафатнина на
мотор 1700 сmЗ, година на производство 1999, број на
шасија X17DTL14447973 и
- LANCIA PRIZMA (ЅК-258 КН) со број на мотор
0152141, работна зафатнина на мотор 1911 сmЗ, година
на
производство
1986,
број
на
шасија
ZLA831ABOO3220669.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.
Член 3
Главниот државен ревизор склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 81

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија".
Бр. 41-9166/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4342.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА КО БЕРОВО ВОН ГРАД ОПШТИНА
БЕРОВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за
изградба на технолошка индустриска развојна зона КО
Берово вон град, општина Берово.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 172869м2
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9276/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4343.
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ТРГОВСКИ ЦЕНТАР ВО БЛИЗИНА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ДЕЛЧЕВО KО
ЗВЕГОР-ВОНГРАД ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на трговски центар во близина на граничен
премин Делчево KО Звегор-вонград, општина Делчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена со вкупна површина од 10992м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 41-9280/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4344.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА ДЕЛЧЕВО КО ДЕЛЧЕВО,
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за
изградба на технолошка индустриска развојна зона
Делчево КО Делчево, општина Делчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 206427м2,
ги има следните катастарски индикации:

Стр. 82 - Бр. 177

18 декември 2013

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9281/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 83

4345.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ И ИЗГРАДБА НА ХЕЦ ,,БОШКОВ МОСТ“ СО ПРАТЕЧКИ ОБЈЕКТИ И СОДРЖИНИ ОПШТИНА МАВРОВО
И РОСТУША И ОПШТИНА ДЕБАР
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Проект за линиски инфраструктурни градби и изградба на ХЕЦ ,,Бошков Мост“ со пратечки објекти и содржини Општина Маврово и Ростуша и Општина Дебар.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 352348м2
ги има следните катастарски индикации:

Стр. 84 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 87

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9317/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4346.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013,
137/2013 и 163/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште
сопственост на Република Македонија кое претставува:
- Градежна парцела број 4.40, составена од дел од
КП број 5925/1, КО Кисела Вода 2, со површина од
1475 м2, евидентирана во Имотен лист број 56488;
Врз основа на согласноста број 03-10476/2, од
06.12.2013_година на Министерството за труд и социјална политика со која се откажала од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.
Член 2
Оваа одлука да ја спроведе Министерството за
транспорт и врски согласно член 46, став (6) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13,
137/13 и 163/13).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9433/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4347.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и
15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.12 2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ВО ВИКЕНД ЗОНАТА ВРШНИК ВО ОПШТИНА КРУШЕВО И ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА СОПИШТЕ-РЕГИОНАЛЕН
ВОДОВОД ПАТИШКА РЕКА
1. Во Одлуката за распределба на средства за изградба на инфраструктурни објекти во викенд зоната
Вршник во општина Крушево и изградба на систем за
снабдување со вода за пиење за дел од населените места во општина Сопиште-Регионален водовод Патишка
река број 41-152/1 од 09.01.2013 година (“Службен весник на Република Македонија“ број 5/2013), во точката
1, во воведната реченица износот “44.210.000,00“ се заменува со износот “38.500.000,00“.
Во “ОПШТИНА КРУШЕВО“ износот “34.210.000,00“ се
заменува со износот “30.000.000,00“.
Во “ОПШТИНА СОПИШТЕ“ износот “10.000.000,00“
се заменува со износот “8.500.000,00“.
Во “ВКУПНО“ износот “44.210.000,00“ се заменува
со износот “38.500.000,00“.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9435/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

4348.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012,
79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА „РЕЧАНИ“ СО
ПРИДРУЖНИ ГРАДБИ (ДЕЛ ОД ХИДРОСИСТЕМОТ „ОРИЗАРСКА РЕКА“) ОПШТИНА КОЧАНИ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за
изградба на брана и акумулација „Речани“ со придружни градби (дел од хидросистемот „Оризарска река“),
општина Кочани.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 385267м2,
ги има следните катастарски индикации:

Стр. 88 - Бр. 177

18 декември 2013

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 177

18 декември 2013

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-9607/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

__________
4349.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013 и 164/2013), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 11.12.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТРГОВСКИ ЦЕНТАР ВО БЛИЗИНА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НОВО СЕЛО КО НОВО
КОЊАРЕВО И КО НОВО КОЊАРЕВО – ВОН Г.Р. ОПШТИНА НОВО СЕЛО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Локална урбанистичка планска документација за изградба на трговски центар во близина на граничен премин Ново Село КО Ново Коњарево и КО Ново Коњарево-вон г.р., општина Ново Село.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 49686м2, ги
има следните катастарски индикации:

18 декември 2013

Бр. 177 - Стр. 91

Член 3
- Финансиски средстава за изготвување
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де- на подзаконски акт за
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
постапките и методите за посебно испитување на сортата, начинот и постаБр. 41-9612/1
Заменик на претседателот
пката на подготвување на листата на пр11 декември 2013 година
на Владата на Република
порачани сорти, како и висината за наСкопје
Македонија,
доместување на трошоците, како и нам-р Зоран Ставрески, с.р.
доместок за членовите во Комисија за
__________
описна листа на препорачани сорти за
4350.
полјоделски растенија, Комисија за
Врз основа на член 57 став (2) од Законот за семен- описна листа на препорачани сорти за
ски и саден материјал за земјоделски растенија овошни растенија и винова лоза и Ко(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. мисија за описна листа на препорачани
39/2006, 89/2008, 171/2010, 53/2011 и 69/2013), Владата сорти за градинарски, ароматични, зана Република Македонија, на седницата, одржана на чински и лековити растенија.
11.12.2013 година, донесе
- Измени и дополнувања на Законот за
семенски и саден материјал за земјоделПРОГРАМА
ски растенија и Законот за селекционерЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СЕМЕ ски права, како и изготвување на подзаИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ ВО 2013 ГОДИНА
конски акти и активности кои произлегуваат од овие закони.
I
- Членарина во UPOV - Меѓународна
Во Програмата за семе и саден материјал во 2013 организација за заштита на нови растигодина („Службен весник на Република Македонија“ телни сорти.
бр.04/13) делот III се менува и гласи:
Вкупно
„Средствата утврдени во дел II на оваа програма ќе
се користат за:
Намена
1. Финансиска поддршка за признавање,
одобрување и заштита на сорти од семе
и саден материјал од земјоделски растенија и донесување на подзаконски акти

денари
2.012.080,00

2. Финансиска поддршка за контрола и
753.000,00
евиденција на површините засеани за
производство на сертифициран семенски и саден материјал
3.Финансиска поддршка за усовршува300.000,00
ње на кадарот за функционирање на
Ген-банки
4. Непокриени обврски на Управата за
934.920,00
семе и саден материјал во 2011 година и
2012 година
ВКУПНО
4.000.000,00
“
II
Делот IV се менува и гласи:
„(1) Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 2.012.080,00 денари ќе се користат за:
Намена
- Признавање и одобрување на домашни
и странски сорти на земјоделски растенија и обезбедување на семенски материјал за стандардни сорти.
- Надоместок за работата на Комисијата
за национална сортна листа.
- Изготвување, техничка обработка и
печатење на Билтен, како и изготвување, техничка обработка и печатење на
Национална сортна листа на Република
Македонија.
- Статистичка обработка на добиените
резултати од испитувањата на сортите.

денари
66.000,00

369.300,00

300.000,00

543.000,00
2.012.080,00

(2) Средствата од дел III точка 2 на оваа програма
во износ од 753.000,00 денари ќе се користат за:
Намена
-Заостанати долгови за финансирање на
печатање на етикети на семенски и саден материјал од земјоделски растенија
за 2011/2012 година и 2012/2013 година.
-Студиски посети и обуки во странство
и во Република Македонија на вработените од Управата за семе и саден материјал за поблиско запознавање со проблематика од областа на семенски и саден материјал.
Вкупно

денари
453.000,00

300.000,00

753.000,00

(3) Средствата од дел III точка 3 на оваа програма
во износ од 300.000,00 денари ќе се користат за:
Намена
- Студиски посети и обуки во странство
и во Република Македонија од областа
на Ген–банките за чување на референтните примероци, биодиверзитетот и
заштита на автохтоните сорти на земјоделски растенија.
Вкупно

денари
300.000,00

300.000,00

(4) Средствата од дел III точка 4 на оваа програма
во износ од 934.920,00 денари ќе се користат за:
455.000,00
224.000,00

54.780,00

Намена
- Договор за организирање на постконтрола во опитни полиња за 2012
година со Земјоделски институт –
Скопје
- Договор за организирање на постконтрола
во
опитни
полиња
за 2012 година со Пелагонија Развој
– Битола.

денари
98.300,00

46.500,00
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- Заостанати долгови за испитување
на сорти од разни видови на
земјоделски растенија на отворено
поле и во заштитен простор заради
запишување во Национална сортна
листа за 2010/2011 и 2011/2012 година.
Вкупно

790.120,00

934.920,00

III
Во делот V во ставот 2 точката а) се менува и гласи:
„со договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице
за намени од дел IV став 1 алинеја 4 и став 4 “.
Точката б) се менува и гласи:
„со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за намени од дел IV став 1 алинеи 1, 2, 3, 5, 6 и 7, став 2 алинеи 1 и 2 и став 3 алинеја 1 “.
IV
Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-8935/1
11 декември 2013 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
4351.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Македонија
и Владата на Република Србија за полициска соработка, склучен во Белград на 30 ноември 2011 година,
ратификуван со Закон за ратификација на Договорот
меѓу Владата на Република Македонија и Владата на
Република Србија за полициска соработка („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 25/2012), влегува
во сила на 4 јануари 2014 година.
10 декември 2013 година
Министер,
Скопје
м-р Никола Попоски, с.р.
____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
4352.
Врз основа на член 64 став 3 и член 68 став 9 од Законот за внатрешната пловидба (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 55/2007, 26/2009, 22/2010,
23/2011, 53/2011, 155/2012, 15/2013, 137/2013 и
163/2013), министерот за транспорт и врски донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРАВИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ И БАЖДАРЕЊЕ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА
ЧАМЦИ, ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТЕРСКАТА ОЗНАКА
1. Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и
баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци,
образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака.

Член 2
Во зависност од подрачјето на пловидба чамците
припаѓаат во категоријата пловни објекти наменети за
пловидба во подрачје C - крајбрежни води, езера и реки во услови на брзина на ветар до и вклучувајки 6 Bf
и висина на бран до и вклучувајки 2,00 метри.
Член 3
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
- “чамец за стопански цели” е чамец за вршење јавен превоз на патници и/или стока за определен надоместок, или за вршење на стопанска дејност за која е
регистриран (риболов, вадење песок или камен и
друго);
- “чамец за нестопански цели” е чамец за лични
потреби, спорт и рекреација и не е наменет за стопански цели;
- “чамец за јавни потреби” е чамец во сопственост
на Република Македонија, кој го користат државните
органи, а не претставува воен чамец и не е наменет за
стопански цели;
- “моторен чамец” е чамец кој плови со помош на
механички двигтел (вграден или вонбродски);
- “едрилица” – е чамец на едра со посебна конструкција и опрема со помошен механички двигател
или без него;
- “чамец на весла” е чамец кој плови со помош на
весла;
- “должина на чамецот (L) m” - e растојанието маѓу
крајните точки (крмата и прамецот) на трупот на чамецот, мерено во висина на палубата, односно на чамец
без палуба мерено во висина на размата, несметајки ги
додатоците на крмата или прамецот на чамецот;
- “должина на чамец зголемена за додатоците” - е
растојанието меѓу крајните точки (крмата и прамецот)
на трупот на чамецот мерено во висина на палубата,
односно на чамец без палуба мерено во висина на размата на чамецот зголемено за додатоците на крмата
или прамецот на чамецот.
- “ширина на чамецот (B) m” - е растојанието меѓу
крајните точки на бочните страни на оплатата на чамецот мерено во висина на палубата, односно на чамец
без палуба мерено во висина на размата на чамецот;
- “ширина на чамецот зголемена за додатоците” - е
растојанието меѓу крајните точки на бочните страни на
оплатата на чамецот зголемена за додатоците на бочните страни на чамецот;
- “висина на чамец –разма (D) m” - е вертикалното
растојание мерено од дното до горниот раб на цврстата
страна на чамец без палуба, на чамец со делумна палуба или на чамец со палуба до висината на палубата;
- “лица на чамец” се лица натоварени на чамец како членови на екипаж и патници на чамецот;
- “постоечки чамец” е чамец запишан во регистар
на чамци во Република Македонија;
- “чамец во градба” е чамец чија градба е пријавена
во Капетанијата на пристаништата и
- “градител на чамец” е правно и/или физичко лице
што гради чамец.
2. Технички правила за утврдување способност
за пловидба на чамец
Член 4
Со Техничките правила заради утврдување способност за пловидба на чамец се обезбедува:
1. безбедност на луѓето, чамецот и имотот;
2. спречување од загадување на внатрешните водени патишта од масла, штетни предмети, отпадни води,
како и од загадување на воздухот;
3. заштита при работа, сместување на екипажот и
патниците на чамецот и
4. услови за превоз на патниците.
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2.1. Пловност, стабилитет и газење
Член 5
Чамец за да се пушти во пловидба, треба да ги исполнува основните технички правила пропишани со
овој правилник.
По исклучок од став 1 на овој член, градителот на
чамец, може да користи и други технички прописи по
свој избор, а кои се применуваат во земји членки на
Меѓународната поморска организација (IMO).
Член 6
Пловните својства на чамецот се утврдуваат со
баждарење, при што се определуваат неговите димензии, истиснина и носивост, товар на баждарска линија
(газење на чамецот) и стабилност.
2.2. Баждарење на чамец
Член 7
Со бажадарење на чамецот се утврдува тежината на
чамецот кое се потврдува во Свидителството за баждарење.
Тежината на чамецот е еднаква на бруто тежината
(GT).
Член 8
Тежината на чамецот се пресметува со формулата:
GT = 0,225 х V
V = вкупниот волумен на чамецот m3
Вкупниот волумен на чамецот се пресметува со
формулата:
V = 0,55 х L х b х D + Σ l х b х h (m3)
l,b,h = должина, ширина и висина на одделни делови или додатоци над палубата изразено во m.
2.3. Најголемо дозволено оптоварување – носивост
на чамецот
Член 9
Под најголемо дозволено оптоварување на чамецот
се подразбира количината на гориво, вода, залихи, опрема на чамецот, број на лица за кои чамецот е проектиран да се превезуваат, земајки ги во предвид проектната документација за соодветната категорија, пловните својства на чамецот, неговиот стабилитет и дозволеното газење.
Податокот за најголемото дозволено оптоварување
го определува градителот на чамецот и истиот треба да
биде назначен на плочката на градителот.
Постапката за определување на најголемото дозволено оптоварување се врши во согласност со македонскиот стандард МКС EN ISO 14946.
Член 10
Истиснината на чамецот се пресметува со множење
на должината и ширината на чамецот (мерење на водената линија) на средниот газ со коефициентот на исполнетост на истиснината и специфичната тежина на
водата.
Член 11
Носивост на чамецот е разлика меѓу истиснината на
опремен чамец и натоварен со гориво, мазиво, вода,
екипаж, патници и/или товар и празен опремен чамец.
Носивоста на чамецот се определува со множење на
површината на водената линија и разликата на газење
на товарната баждарска линија помножена со коефициент 1,007 за слатка вода.
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Водена линија е растојание мерено на бочните страни на чамецот, а ја определува слободната страна на
чамецот над површината на водата.
Баждарска линија е хоризонтална линија со димензии 150 mm х 15 mm обележена на надворешните страни на чамецот со боја видливо различна од основната
боја на чамецот.
Корисна носивост на чамец претставува дел од
вкупната носивост на чамецот, а ја сочинуваат најголемиот дозволен број на патници или најголемата дозволена количина на товар што чамецот ја превезува.
Истиснина на празен опремен чамец претставува
тежината на чамецот подготвен за пловидба, без опрема што може да се пренесува (алати, резервни делови и
сл.).
Член 12
Носивоста на чамецот во количина товар или најголем дозволен број на патници кој може да се превезува/превезуваат се утврдува пред првиот упис на чамецот во Регистарот на чамци, или по извршената
преправка на постоечки чамец, кога се смета дека настанала промена на претходно утврдената истиснина и
насивоста на чамецот.
Водената и баждарската линија на чамецот се утврдуваат пред првиот упис на чамецот во Регистарот
на чамци, или по извршената преправка на постоечки
чамец, кога се смета дека настанала промена на претходно утврдената водена и баждарска линија на чамецот.
Доколку носивоста на чамецот, водената и баждарската линија се утврдени од овластено тело, надвор од
Република Македонија, истите се прифаќаат како важечки, а на чамецот не е потребно да се врши дополнителна проверка на истите.
Член 13
Стабилноста на чамецот се утврдува при полно опремен чамец и тоа за:
1. Чамец со палуба или со ефикасно затворена надградба, се определува по должината на едната страна
со 4 лица на 1m2, но не повеќе од дозволениот број лица кои чамецот може да ги превезува и
2. Чамец без палуба или со делумна палуба со оптоварување по должината на едната страна со половина
од бројот на лицата кои чамецот може да ги превезува.
При испитувањето на стабилноста на чамецот од
став 1 на овој член, чамецот не смее да се навали повеќе од 12 степени, со тоа што во случај од став 1 точка 1
на овој член линијата на работ од палубата трба да остане над нивото на водата, а во случај од став 1 точка 2
на овој член најниската точка од цврстата страна
(разма) треба да биде најмалку 5 cm над нивото на водата за секој метар од должината на чамецот.
Член 14
Проверката на стабилноста на чамецот се утврдува
пред првиот упис на чамецот во Регистарот на чамци,
или по извршената преправка на постоечки чамец, кога
се смета дека настанала промена која има влијание на
стабилитетот на чамецот.
Доколку за чамецот, има декларација за сообразност согласно Правилникот за суштествените барања
за производство, пласирањето на пазар и ставање во
употреба на пловни објекти за рекреација или свидителство за градба утврдена од овластено тело, надвор
од Република Македонија, истата се прифаќа како важечка, а на чамецот не е потребно да се врши дополнителна проверка на неговата стабилност.
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2.4. Конструкција на трупот на чамецот
Член 15
Конструкцијата на трупот и квалитетот на изработката на трупот на чамецот се утврдува со проверка и
одобрување на :
- техничката документација врз основа на која се
гради/градел чамецот;
- квалитетот на материјалот вграден во чамецот,
- распоредот и димензиите на елементите на конструкцијата на трупот на чамецот;
- начинот на спојување на конструктивните елементи на трупот на чамецот и
- квалитетот на изработката (газење на чамецот) и
стабилноста на чамецот.
Член 16
Конструкцијата на трупот на чамецот треба да обезбеди чамецот да биде доволно цврст од сите аспекти,
при најголемо дозволено оптоварување.
Член 17
Основните технички правила се смета дека се исполнети ако се задоволени барањата за:
1. Материјалот за градба:
а) при употреба на пластични материјали, македонскиот стандард МКС EN ISO 12215 – 1;
б) при употреба на челик, алуминиумски плочи,
дрво или други материјали, македонскиот стандард
МКС EN ISO 12215 – 3.
2. Условите за градба при што просторот во кој чамецот се гради во зависност од материјалот за градба,
треба да го исполнува македонскиот стандард МКС EN
ISO 12215 – 4.
3. Проектните оптоварувања, дозволените оптоварувања и димензионирање на елементите, треба да ги
исполнуваат македонските стандарди:
- МКС EN ISO 12215 – 5 – мали пловни објекти,
конструкција на трупот и димензии на структурните
делови, дел 5 – проектни притисоци за еднотрупни чамци, проектни напони, определување на димензии на
конструктивните делови;
- МКС EN ISO 12215 – 6 – распоред и конструкциски детали и
- МКС EN ISO 12215 – 8 – кормила.
По исклучок од одредбите од став 1 на овој член,
градителот на чамецот може да примени и алтернативни методи за определување на димензиите на конструктивните елементи, доколку истите се предвидени
и прифатени од надлежен орган на земја членка на Европската Унија.
Член 18
Конструкцијата на чамецот треба да обезбеди цврстина на трупот соодветна на проектната категорија, како и најголемо дозволено оптоварување, а чамецот треба да ја има соодветната стабилност и дозволеното газење.
Повеќетрупниот чамец, треба да биде така проектиран за да биде способен да се одржи на вода во случај
на превртување.
Чамец без ефикасно затворена надградба, за кој постои сомневање дека во текот на пловидбата под дејство на ветар и бранови може да дојде до превртување,
треба да има: затворен простор на прамецот и крмата, а
по потреба и на страните (боковите) на чамецот, исполнет со херметички затворен воздух или со материјал
кој не тоне, заради негово одржување на вода во превртена положба.
На надворешните страни по целата должина на чамецот, треба да е поставено јаже со дебелина од минимум 10 милиметри, за придржување на лицата што се
превезувааат со чамецот во случај на негово превртување.
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Член 19
Исполнувањето на техничките правила претставува усогласеност со македонските стандарди и тоа:
а) чамец без едра со должина од 6,00 m или повеќе
треба да ги исполнува условите од македонскиот стандард МКС EN ISO 12217 – 1;
б) чамец со едра со должина од 6,00 m или повеќе
треба да ги исполнува условите од македонскиот стандард МКС EN ISO 12217 – 2 и
в) чамец со должина помала од 6,00 m треба да ги
исполнува условите од македонскиот стандард МКС
EN ISO 12217 – 3.
2.5. Отвори на трупот и надградбата
Член 20
Средствата за затворање на отворите на трупот, палубата и надградбата на чамецот, треба да обезбедуваат непропусливост за определен временски период или
водонепропустливост на трупот на чамецот.
Член 21
Прозорците, вратите и поклопците зависно од местото каде се наоѓаат, треба да го издржуваат притисок
од водата кој може да се појави во текот на пловидбата.
Отворите на палубата треба до го издржат оптоварувањето создадено од лицата кои се движат на палубата.
Исполнувањето на овие технички правила е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO 12216.
Член 22
Надворешните вентили и премините сместени под
водената линија која одговара на најголемото дозволено оптоварување на чамецот, треба да бидат опремени
со лесно пристапни средства за затворање.
Во зависност од материјалот од кој се изработени,
треба да го исполнуваат македонскиот стандард МКС
EN ISO 9093 – 1 и МКС EN ISO 9093 – 2.
Член 23
Чамецот треба да биде проектиран и граден на начин, ризикот од потонување при негово потопување да
биде сведен на најмала можна мерка.
Посебно внимание треба да се обрне на:
- кабините и кабините за брз одвод, прозорците, отворите за светло, отворите металните капаци и врати
кои треба да се водонепропусливи или опремени со
други средства кои спречуваат навлегување вода во чамецот;
- средствата за вентилација и
- празнењето на вода од чамецот со помош на пумпи и други средства.
Исполнувањето на техничките правила од овој член
е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO
11812, МКС EN ISO 12216 и МКС EN ISO 15083.
2.6. Сидрење, врзување и влечење
Член 24
На секој чамец треба да бидат вградени соодветен
број цврсти држачи или други средства кои го преземаат оптоварувањето при сидрење, приврзување и влечење на чамецот.
Исполнувањето на овие технички правила од став 1
на овој член е пропишано во македонскиот стандард
МКС EN ISO 15084.
2.7. Управување
Член 25
Карактеристиките за управување на чамецот треба
да се во согласност со најголемата јачина на моторот
кој се поставува/вградува на чамецот.
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Исполнувањето на техничкитеправила од став 1 на
овој член е пропишано во македонскиот стандард МКС
EN ISO 8665.

- моторот има придушен граничен уред за ограничување на силата на 500 њутни при неговото стартување.

Член 26
Системот за кормиларење треба да биде проектиран
и изведен за да обезбеди кормиларење со чамецот во
секакви услови на пловидба.
Исполнувањето нате технички правила од став 1 на
овој член е пропишано во македонскиот стандард МКС
EN ISO 28848, МКС EN ISO 10592 и МКС EN ISO
29775.
Кај едрилици и моторни чамци со еден вграден мотор со далечинско управување на кормилото, треба да
постојат дополнителни сртедства за управување со
кормилото во услови на намалена брзина на чамецот.

Член 32
Моторот на чамец на млазен погон, треба да биде
проектиран така што при паѓање на управувачот во вода моторот да престане да работи, или моторот да биде
опремен со уред за смалување на брзината и понатамошно навалување на чамецот.
Исполнувањето на техничките правила од став 1 на
овој член е пропишано во македонскиот стандард МКС
EN ISO 13590.

2.8. Светла и знаци за навигација
Член 27
Светлата и знаците за навигација треба да ги задоволуваат барањата пропишани со Eвропски код за
внатрешни пловни патишта - CEVNI.
2.9. Машински уред
Член 28
Вградените мотори треба да бидат сместени во затворен дел од чамецот, одвоен од просторот за сместување на лица и да се монтирани на начин кој овозможува да се смали ризикот од пожар или од негово ширење, да се смали опасноста од отровни гасови, штетно
влијание од топлина, бучава или вибрации во просторот наменет за лица.
Деловите на моторот и помошните уреди кои подлежат на зачестени прегледи односно сервисирање треба да бидат лесно пристапни.
Материјалот за изолација во моторот трба да биде
незапаллив.
Исполнувањето на техничките правила од овој член
е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO
15584 – бензин и МКС EN ISO 16147 – дизел.
Член 29
Секој мотор треба да биде јасно означен со следните податоци:
- име или назив на производителот;
- тип на моторот, серија ако постои;
- единствен идентификациски број на моторот и
- ознака CE, ако се работи за вонбродски мотор.
Секој мотор треба да има упатство за користење на
македонски и англиски јазик.
Член 30
Просторот каде што е сместен моторот треба да има
можност за проветрување.
Отворите за вентилација во машинскиот простор,
треба да се соодветно поставени и заштитени од продор на вода.
Ако моторот е заштитен со капаци или сопствено
куќиште, изложените подвижни или жешки делови кои
би повредиле некого, треба да се заштитени.
Член 31
Чамците со надворешни мотори треба да имаат
уред за спречување на ставање на моторот во брзина.
Исполнувањето на техничките правила од став 1 на
овој член е пропишано во македонскиот стандард МКС
EN ISO 11547.
Овие правила не се применуваат кога:
- моторот произведува статичка сила помала од 500
њутни (N) или

2.10. Резервоари за гориво
Член 33
Резервоарите за гориво, водовите и цревата за довод и одвод на горивото треба да бидат обезбедени и
заштитени од било каков извор на топлина. Матреријалот од кој се направени и начинот на нивната изработка треба да е според нивниот капацитет и видот на горивото. Просторот во кој се сместени резервоарите за
гориво треба да се проветрува (вентилира).
Течното гориво со точка на палење под 55 степени
целзиусови треба да се чува во резервоари кои не се
дел од трупот на чамецот и се:
- изолирани од просторот каде е сместен моторот и
од секаков извор на палење и
- одвоени од просторот наменет за сместување на
лица.
Течното гориво со точка на палење еднаква или над
55 степени целзиусови треба да се чува во резервоари
кој се составен дел на трупот на чамецот.
Исполнувањето на техничките правила од овој член
е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO
10088, МКС EN ISO 7840, МКС EN ISO 8469 и МКС
EN ISO 14895.
Стандардите од став 4 на овој член не се однесуваат
на преносливите резервоари.
2.11. Електрична опрема
Член 34
Електричната опрема треба да е така проектирана и
инсталирана за да обезбеди безбедно користење на чамецот при нормални услови на употреба и да обезбеди
минимален ризик од настанување на пожар или електричен удар.
Посебно внимание треба да се обрне на заштитата
од преоптовареност и заштита од краток спој на струјното коло за стартување на моторот напојуван од акумулатор.
Акумулаторите трба да бидат правилно прицврстени и заштитени од продор на вода. Заради спречување
собирање на гасови што може да ги испуштаат акумулаторите, просторот во кој се сместени акумулаторите,
треба да се проветрува (вентилира).
Исполнувањето на техничките правила од овој член е
пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO
10133, МКС EN ISO 13297, МКС EN ISO 60092 – 507,
МКС EN ISO 28846, МКС EN ISO 9097, МКС EN ISO
15584 и МКС EN ISO 16147.
2.12. Инсталација за гас
Член 35
Инсталацијата за гас треба да биде така проектирана и инсталирана за да овозможи испуштање на гориво
во гасовита состојба, како и да оневозможи истекување
на гас и опасност од експлозија. Просторот во кој е
сместена инсталацијата за гас треба да има можност да
се проветрува (вентилира).
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Инсталацијата за гас, во зависност од видот на гасот и неговото влијание врз животната средина, треба
да биде изработена од соодветен материјал.
Секој уред треба да е опремен со уред за прекин на
пламенот на сите горилници. Секој уред на гас треба да
се снабдува од посебен одвод на дистрибутивната мрежа и да биде управуван со посебен уред за затворање.
Уредите за гас треба да бидат сместени во посебна
просторија, одвоена од просториите за лица. Вентилацијата треба да биде изведена за да овозможи испуштениот гас да излезе надвор.
Инсталацијата за гас по вградувањето треба да биде
испитана.
Исполнувањето на техничките правила од овој член
е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO
10239.
2.13. Противпожарна заштита
Член 36
При проектирање на противпожарната опрема треба да се внимава на спречувањето и ширењето на пожар на чамецот. Посебно внимание треба да се обрне
на уредите кои произведуваат пламен, врелите делови
на главните и помошни мотори, претекувањето на масло и гориво, непокриените (неизолираните) цевки за
масло и гориво и на избегнувањето поставување електрични кабли над врелите делови на машините.
Член 37
Видот, сместувањето и потребната противпожарна
опрема на чамецот, треба да бидат соодветни на ризикот од појава и ширење на пожар. Чамец не треба да започне со пловење ако противпожарната опрема не е
потполна и исправна.
Преносните уреди за гасње пожар треба да се сместени на лесно достапни места. Еден уред треба да биде
лесно достапен од главното место на управување со чамецот.
Исполнувањето на техничките правила од овој член
е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO
9094 – 1 и МКС EN ISO 9094 – 2.
2.14. Спречување од загадување на животната
средина
Член 38
Чамецот треба да биде граден и опремен на начин
кој ќе оневозможи ненамерно испуштање на штетни
материи – згадувачи на животната средина.
Член 39
Кога во чамецот се вградени тоалети, трба да се
предвидат резервоари за задржување на отпадот или да
се остави можност за нивно дополнително вградување.
Чамец со вградени резревоари за задржување на фекалии, треба да биде опремен со стандардни уреди за
истовар на копно.
На цевките за фекалии кои завршуваат на чамецот
треба да бидат вградени вентили кои хрметички се затвораат.
Исполнувањето на техничките правила од овој член
е пропишано во македонскиот стандард МКС EN ISO
8099.
Член 40
Чамците на надувување опремени со мотор со макимална јачина до 4,5 kW или помалку, ќе се смета дека ги исполнува техничките правила доколку истите се
во согласност со македонскиот стандард МКС EN ISO
6185 – 1.
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Чамците на надувување опремени со мотор со јачина поголема до 4,5 kW, но помала од 15 kW, ќе се смета дека ги исполнува техничките правила доколку истите се во согласност со македонскиот стандард МКС
EN ISO 6185 – 2.
Чамците на надувување опремени со мотор со јачина поголема до 15 kW ќе се смета дека ги исполнува
техничките правила доколку истите се во согласност со
македонскиот стандард МКС EN ISO 6185 – 3.
Член 41
Секој чамец на трупот треба да има истакнато ознака која содржи податоци за:
- производителот;
- државата во која чамецот е произведен;
- единствен сериски број;
- година на производството и
- година на моделот.
Ознаката што треба да ја има секој чамец утврдена
е со македонскиот стандард МКС EN ISO 8666 “Мали
пловни објекти – основни податоци”.
Член 42
Секој чамец на трупот треба да има прикачена
плочка на градителот која содржи податоци за:
- назив на градителот;
- ЦЕ ознака и ознака на овластеното тело каде барањето е поднесено;
- категорија на чамецот согласно со проектната документација;
- препорака на градителот за најголемо дозволено
оптоварување на чамецот и
- препорака на градителот за најголемиот дозволен
број на лица на чамецот.
Означувањето треба да биде во согласност со македонскиот стандард МКС EN ISO 10087. ”.
3.Опрема на чамецот
3.1.Чамец наменет за лични потреби
Член 43
Чамец наменет за лични потреби треба да биде опремен со:
а). Опрема на трупот која се состои од:
- котва со соодветна пропишана тежина и котвен
ланец-јаже во зависност од должината на трупот на чамецот прикажани во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
- битва или некои други уреди за приврзување;
- 2 весла со соодветна должина или резервен мотор;
- чакља и
- резервно рачно рудо.
Тежината на котвата наведена во Прилог 1 на овој
правилник се однесува на котва со зголемена јачина на
држење. Доколку се користи традиционална котва
(котва со пречка или сл.) тежината на котвата треба да
биде зголемена за 25 ٪.
Должината на котвениот ланец треба да одговара на
подрачјето на пловидба. По правило должината на котвениот ланец не треба да биде помала од три должини
од трупот на чамецот или 30 метри.
Котвениот ланец може да биде заменет со пластично или челично јаже. Во овој случај помеѓу котвата и
јажето треба да биде вграден ланец со должина на помала од 20 ٪од вкупната должина на чамецот.
Треба да се предвидат најмалку четири јажиња за
врзување со должина која одговара на должината на
чамецот, но не пократки од 5,00 метри и едно јаже за
влечење, со должина од четири должини на чамецот
кое може да се користи како јаже за приврзување. Дебелината на јажето е според димензиите наведени во
колона четири од Прилог 1.
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б). Машински уред кој се состои од:
- комплет алат за одржување на моторот;
- резервни делови за безбедна работа на моторот;
- извор на електрична енергија за случај на нужда(
за чамци со вграден мотор во подпалуба) ;
- aларм за високо ниво на вода во подпалубниот
простор за чамци со вграден мотор;
- електрична пумпа за празнење на вода од минимум 50 литри во минута за чамци со должина до 6,00
метри, односно од минимум 100 литри во минута за чамци со должина над 6,00 метри и/или механичка пумпа
со погон од мотор и капацитет од минимум шест четвртини coll за чамец со надградба и должина над 6,00
метри, за чамци со вграден мотор и со извор на електрична енергија со напон од 12/24 V;
- рачна пумпа за празнење на вода со капацитет од
минимум 30 литри во минута за чамец со должина до
6,00 метри, и пумпа со капацитет од минимум 60 литри
во минута за чамец со должина над 6,00 метри;
- сад за празнење на вода со волумен не помал од
пет литри за сите видови на чамец.
в). Средства за сигнализација и помагала за навигација кои се состојат од:
- светла согласно Правилникот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на
пловните патишта на внатрешните води;
- ознаки за обележување дење согласно Правилникот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и
уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните
води. Ознаки за обележување дење не се потребни за
чамци со должина до 10 метри;
- водоотпорна батериска лампа и
- VHF- радио станица за чамци со јачина на мотор
над 20 kW и подрачје на пловидба над 1 Nm од брег.
г). Противпожарна опрема која се состои од:
- апарат за гаснење пожар од минимум од 2,5 литри
(освен за чамец со метална конструкција, без надградба
и со вонбродски мотор со јачина помала од 15 кW).
д). Опрема за спречување од загадување која се
состои од:
- сад/ врекичка за собирање отпад;
- сад за собирање отпадно масло за чамец со вграден мотор;
- средство за впивање и издвојување на замастени
остатоци за чамец со вграден мотор.
ѓ). Опрема за спасување која се состои од појаси за
спасување за секое лице качено на чамецот во пловидба и
е). Кутија за прва медицинска помош
3.2. Чамец наменет за вршење стопанска дејност и
чамец за јавна намена
Член 44
Чамец наменет за вршење стопанска дејност и чамец за јавна намена треба да биде опремен со:
а). Опрема на трупот која се состои од:
- котва со соодветна пропишана тежина и котвен
ланец во зависност од должината на трупот на чамецот
пропишан во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник
- битва или некои други уреди за приврзување;
- 2 весла со соодветна должина (веслата можат да
се заменат со резервен мотор);
- чамец кој заради своите димензии не може да се
придвижува со веслање, треба да има резервен мотор;
- чамец опремен со два главни мотори со иста јачина, не треба да биде опремен со опремата пропишана во точка а). алинеја 3 и 4 од овој член;
- чакља и
- резервно рачно рудо.
б). Машински уред кој се состои од:
- комплет алат за одржување на моторот;
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- резервни делови за безбедна работа на моторот;
- извор на електрична енергија за случај на нужда
(за чамци со вграден мотор во подпалуба);
- aларм за високо ниво на вода во подпалубниот
простор за чамци со вграден мотор;
- електрична пумпа за празнење на вода од минимум 50 литри во минута за чамци со должина до 6,00
метри, односно од минимум 100 литри во минута за чамци со должина над 6,00 метри и/или механичка пумпа
со погон од мотор и капацитет од минимум шест четвртини coll за чамец со надградба и должина над 6,00
метри, за чамци со вграден мотор и со извор на електрична енергија со напон од 12/24 V;
- рачна пумпа за празнење на вода со капацитет од
минимум 30 литри во минута за чамец со должина до
6,00 метри, и пумпа со капацитет од минимум 60 литри
во минута за чамец со должина над 6,00 метри;
- сад за празнење на вода со волумен не помал од
пет литри за сите видови на чамец.
в). Средства за спасување кои се состојат од:
- појаси за спасување за сите лица качени на чамецот во пловидба;
- венец за спасување за чамец наменет за вршење
стопанска дејност;
- сигурносно јаже за чамец на едра;
- кутија за прва помош;
г). Средства за сигнализација и помагала за навигација кои се состојат од:
- светла согласно Правилникот за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на
пловните патишта на внатрешните води;
- ознаки за обележување дење, согласно Правилникот
за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна
пловидба на пловните патишта на внатрешните води;
- водоотпорна батериска лампа;
- средство за давање звучни сигнали;
- рачна VHF радиостаница за чамци без извор на
електрична енергија 12/24V и
- вградена радиостаница за чамци со извор на електрична енергија од 12/24V.
д). Противпожарна опрема која се состои од:
- апарат за гаснење пожар од минимум од 2,5 литри
(освен за чамец со метална конструкција, без надградба
и со вонбродски мотор со јачина помала од 15 кW) и
- автоматски систем за гасење пожар за чамци со
вграден мотор на бензин.
ѓ). Опрема за спречување од загадување која се
состои од:
- сад/ врекичка за собирање отпад;
- сад за собирање отпадно масло за чамец со вграден мотор;
- средство за впивање и издвојување на замастени
остатоци за чамец со вграден мотор.
3.3. Дополнителни барања за одделни видови чамци
Член 45
Чамец наменет за превоз на патници на релации
подолги од 500 метри треба да е опремен со механички
двигател.
Чамец наменет за превоз на патници за патување
кое трае непрекинато повеќе од 2 часа, треба да е опремен со тоалет и со доволна количина вода за пиење
во количина сразмерна на бројот на патниците кои во
моментот се превезуваат.
Чамец без палуба, наменет за превоз на патници
треба да е со висина на страна (бок) мерена од подот до
горниот раб на цврстата страна на палубата (разма) и
тоа:
- до 6,00 метри должина – 70 cm;
- до 10 метри должина – 80 cm и
- над 10 метри должина – 90 cm.
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Чамец наменет за превоз на патници со делумна
или целосна палуба, на палубата треба да има ограда
висока 80 cm, a растојанието меѓу хоризонталните
пречки да не надминува 20 cm, освен ако има соодветно јака мрежа.
На чамец наменет за превоз на патници со вграден
механички двигател, просторот за моторот треба да биде одвоен од просторот за патници и заштитен со преграда или сандак. Доколку преградата или сандакот се
дрвени, истите од страната на моторот треба да бидат
обложени со лим, а цевката за издувни гасови да е обложена со изолационен огноотпорен материјал.
Подниците во делот каде е сместен вградениот мотор треба да се од ребрест лим или дрвени подници обложени со ребрест лим.
Член 46
Чамец со вграден мотор на бензин сместен во затворен простор или под палубата, треба да има можност
за вклучување на вентилација во моторниот оддел во
моментот на самото стартување на моторот.
Член 47
Садовите под притисок вградени на чамецот, треба
да имаат потврда за извршен надзор и испитување издадена од овластено тело, а доколку садовите под притисок се изработени во странска држава треба да имаат
потврда издадена од овластена организација на таа
држава.
Член 48
Скутерот треба да биде опремен со сигурносна нараквица. Скутер наменет за вршење стопанска дејност
треба да има можност за далечинско запирање од брег.
На скутерот треба да има појаси за спасување и безбедносни кациги за лицата кои се превезуваат.
Член 49
Глисерите покрај опремата пропишана во член 36 и
37 од овој Правилник, треба да се опремени со сигурносна нараквица, а доколку влече скијач или падобран
и конвексен ретровизор.
4. Техничка документација за грдба на чамец
Член 50
Техничката документација за градба на чамец треба
да ги содржи сите потребни информации врз основа на
кои ќе може да се потврди дека чамецот или составните делови на чамецот ги задоволуваат пропишаните
технички правила. Техничката документација треба да
овозможи увид во сите детали потребни за разбирање
на проектот, производтвотото и употребата на производот (чамец).
Член 51
Во однос на содржината на техничката документација за градба на чамец и на постапките за оценка на
сообразност на проектот и градбата на чамецот се применуваат одредбите од Правилникот за суштествените
барања за производство, пласирањето на пазар и ставање во употреба на пловни објекти за рекреација.
Член 52
Чамец изграден за лични потреби треба да има
втиснато ознака за идентификација.
Ознаката за идентификација е во вид на плочка во
правоаголна форма со димензии 2х30х80 мм и содржи:
стилизиран облик на сидро, број кој ја означува годината на градба на чамецот, латинична буква која го означува типот на чамецот (А-метален чамец без надградба, В- метален чамец со надградба, С- дрвен чамец
без надградба, D-дрвен чамец со надградба, Е- полиес-
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тер чамец без надградба, F-полиестер чамец со надградба и G-едрилица со механички двигател), броеви
кои го означуваат регистарскиот број на чамецот, максимално дозволен товар, односно максимално дозволен
број на патници кои може да се превезуваат со чамецот
и максимална јачина механички двигател.
Ознаката за идентификација од став 2 на овој член
се втиснува на видливо место на внатрешната страна
од крмениот дел на чамецот.
Член 53
Проверката на конструкцијата трупот и квалитетот
на изработката на трупот на чамецот се утврдува со
проверка на:
- техничката документација врз основа на која чамецот е граден,
- квалитетот на матреијалот вграден во чамецот;
- распоредот и димензиите на елементите на конструкцијата на трупот чамецот;
- начинот на спојување на елементите на конструктивните елементи на трупот на чамецот и
- квалитетот на изработката.
Член 54
Проверката на конструкцијата и квалитетот на изработката на трупот на чамец изработен од стаклопластика се врши со оптеретување на чамецот на суво, така
што чамецот се потпира на прамецот и на крмата под
кобилицата и се оптеретува со двојно поголема тежина
на лица и опрема од тежината што со чамецот може да
се превезува и се остава под тоа оптеретување пет минути, а по тоа се утврдува неговото деформирање (прегиб).
Деформирањето се утврдува со мерење на свиткувањето на кобилицата на чамецот во средината меѓу
точките на потпирање. Деформацијата на свиткување
на кобилицата под оптеретување не смее да биде поголемо од 1/400 дел од должината на чамецот и не смее
да биде трајна. Мерењето се врши пред оптеретувањето, за време на траење на оптеретувањето и по отстранување на оптеретувањето.
Сите отвори на оплатата на чамецот маораат по
својата цврстина и конструкција да обезбедуваат непотонување на чамецот во случај на негово оштетување.
Конструкцијата и квалитетот на изработка на трупот на чамец изработен од повеќе различни материјали, се проверува со примена на еден или повеќе пропишани начини во зависност од материјалот од кој е
изработен трупот на чамецот.
Член 55
Чамец на воден млазен погон (глисер, скутер), наменет за стопански цели, треба да има можност за далечинско сопирање од брег.
Член 56
Чамец за превоз на товар треба да има настрешница
или водоотпорно (непропустливо) платно.
5. Регистар на чамци, содржина на пловидбена
дозвола и регистарска ознака
Член 57
Регистарот на чамци се состои од книга за чамци и
од именик на сопствениците на чамци запишани во
книгата за чамци.
Регистарот за чамци се води во пишана форма, а
може да се води и во електронска форма.
Член 58
Во книгата за чамци се запишува регистарската ознака и името на чамецот, тип, модел и материјал од кој
е изграден, година на градба, димензии на чамецот
(должина, ширина и висина) изразени во метри, регистарска тонажа (бруто/нето регистарски тони), истис-
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нина, вид, број и јачина на механички двигател изразени во kW, носивост на чамецот, намена на чамецот,
најмал број на членови на екипаж, број на барањето за
упис, број на решението за упис и дата на уписот, податоци за сопственикот на чамецот (име и презиме односно назив, седиште, адреса, ЕМБГ, правен основ за
стекнување сопственост), податоци за извршениот
преглед (свидетелство за градба, записник за извршен
преглед, записник за баждарење), податоци за извршена промена на сопственоста на чамецот или на механичкиот двигател, решение за обавување дејност, податоци од централниот регистар за вршење дејност превоз во внатрешната пловидба и од одобрението за
вршење јавен превоз на патници и стока, полиса за осигурување и забелешка.
Образецот на книгата за чамци од став 1 на овој
член е даден во прилог 2, кој е составен дел на овој
правилник.
Член 59
Именикот на сопственици на чамци се води по азбучен ред во кој се внесуваат следните податоци: назив
и седиште, односно име и презиме и живеалиште на
сопственикот и регистарска ознака на чамецот.

Член 62
Регистарската ознака на чамецот треба да биде испишана на двете слободни страни на прамецот на чамецот.
Ако чамецот има име, тоа се пишува на двете слободни страни на крмата на чамецот,
Регистарската ознака на едрилица се впишува на
највидливата внатрешна страна на трупот на едрилицата.

Член 60
Пловидбената дозвола на чамец впишан во регистарот на чамци е со правоаголна форма, триделна со димензии 220 х 115 мм, печатена на полутврда хартија со
светло сива боја вметната во пластична фолија.
Насловната страна на пловидбената дозвола содржи:
- Прв дел: текст “Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, Капетанија на пристаништата - Охрид”, национална ознака “МК”, “Пловидбена дозвола”,
на француски јазик “Permis de
navigation”, реден број на образецот на пловидбената
дозвола МК 00000, место за запишување на регистарската ознака и името на чамецот;
- Втор дел: напомена;
- Трет дел: важност на пловидбената дозвола, место
за печат и потпис на овластено лице.
Внатрешната страна на пловидбената дозвола
содржи:
- Прв дел во кој се наведени: бројот на пловидбената дозвола, датата на првата регистрација, место за печат и потпис на овластено лице, име и презиме, односно назив на сопственикот, адреса-седиште, носител на
правото на користење, вид на пловниот објект, корисна
носивост (t)/лица на чамецот;
- Втор дел во кој се наведени податоци за чамецот:
димензии (должина, ширина и висина), истиснина (газење) и носивост, број на шасија, податоци за механичкиот двигател (тип, марка, јачина и сериски број), број
на членови на екипаж;
- Трет дел во кој се наведени опремата на чамецот и
подрачјето на пловидба.
Податоците во образецот на пловидбената дозвола
се запишуваат на македонски јазик и на неговото кирилско писмо и на француски јазик.
Образецот на пловидбената дозвола од став 1 на
овој член е даден во Прилог 3, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 61
Регистарската ознака на чамецот за вршење стопански цели и на чамецот за јавни потреби се состои од
редниот број под кој чамецот е запишан во регистарот
на чамци, а потоа ознаката од почетните две букви земени од името на седиштето на Капетанијата на пристаништата – Охрид (ОН).
Регистарската ознака на чамецот за нестопански цели се состои од почетните две букви земени од името
на седиштето на Капетанијата на пристаништата –
Охрид (ОН) и бројот што го означува редниот број под
кој чамецот е запишан во регистарот на чамци.

Преодни и завршни одредби

Член 63
Регистарската ознака и името на чамецот треба да
бидат уредно испишани, со боја видно различна од
бокјата на чамецот.
Големината на буквите и броевите од ознаката на
чамецот се во размер со големината на чамецот, испишани така што трба да се видливи од поголема оддалеченост. Големината на буквите и броевите треба да изнесува најмалку 10 см висина и 5 см ширина, односно
20 см висина и 10 см ширина за глисер и чамец на воден млазен погон.
Буквите и броевите помеѓу себе треба да бидат одвоени со тире.

Член 64
Одредбите на членовите 43, 44 и 45 од овој правилник, ќе отпочне да се применуваат од 01 јуни 2014 година.
Член 65
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за конструкцијата,
пловните својства, механичкиот двигател и другите
уреди и опрема, начинот на водење на регистарот на
чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака на чамци (“Службен весник
на Република Македонија” бр.110/2008).
Член 66
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-11918/1
Министер
13 декември 2013 година
за транспорт и врски,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4353.
Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија “Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005, на ден 16.12.2013 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Софка Котовска-Стефановска, судија на Основен суд
Скопје 1 Скопје, поради исполнување на условите за
старосна пензија.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 16.12.2013 година.
Бр. 07-2126/1
16 декември 2013 година
Скопје

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

Стр. 100 - Бр. 177

18 декември 2013

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МИТО ХАЏИ
ВАСИЛЕВ ЈАСМИН“
4354.
Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди ("Службен весник на Република Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда "Мито Хаџи Василев Јасмин", на седницата одржана на 5 декември 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН" ВО 2013 ГОДИНА ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО ОД
ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. За остварување во областа на публицистиката, државната награда му се доделува на:
- проф. д-р Волф Ошлис, публицист.
II. За остварувања во областа на новинарството, државната награда и се доделува на:
- Паца Лазарова, новинар.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
Бр.07-4939/2
16 декември 2013 година
Скопје
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