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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
1080.

Врз основа на член 79 точка 2 од Законот за приватно обезбедување (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 
ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ 

НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за  донесување на реше-

ние од министерот за внатрешни работи заради неиздавање на дозвола, односно недонесување на решение за од-
бивање на барањето за издавање на дозвола за приватно обезбедување. 

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник, се поднесува на образец кој се печати на хартија во бела боја во фор-
мат А-4. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи: назив ”МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБО-
ТИ “, со назнака ,,за министерот“;  наслов на барањето, презиме и име на подносителот-одговорното лице во 
правното лице за кое се бара дозволата за приватно обезбедување; место и адреса на живеење; контакт телефон; 
назив на правното лице за кое се бара дозволата; седиште на правното лице; причина поради која се поднесува 
барањето; прилог кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на бара-
њето.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е дадено во Прилог, и е составен дел на овој правилник.

Член 3
Со денот на отпочнување на примена на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содр-

жината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено 
барање за издавање на дозвола за работа за обезбедување на лица и имот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.107/11).

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 јули 2013 година.

   Бр. 12.1-21201/1                                                                             Министер
27 март  2013 година                                                                           за внатрешни работи,
           Скопје                                                                                                       м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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1091. Одлука за разрешување на претсе-

дателот, членовите и нивните заме-
ници општинскa изборнa комисиja 
Чаир..................................................... 59

Стр.
1092. Одлука именување претседател,чле-

нови и нивни заменици на општин-
ската изборна комисија Чаир............... 60
Огласен дел....................................... 1-52
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1081.
Врз основа на член 79 точка 1 од Законот за приват-

но обезбедување („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.166/12), министерот за внатрешни работи до-
несе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ФОРМАТА И СО-
ДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА 

ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на образецот на барањето за издавање дозвола за 
приватно обезбедување и формата и содржината на 
образецот на дозволата за приватно обезбедување.

Член 2
Барањето за издавање дозвола за приватно обезбеду-

вање (во натамошниот текст: барањето), се поднесува 
на образец, кој се печати на хартија во бела боја со фор-
мат А-4. 

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даде-
но во Прилог бр.1, и е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содр-
жи: назив “МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РА-
БОТИ,Скопје“; наслов на барањето „Барање за издава-
ње на дозвола за приватно обезбедување“ видот на доз-
волата за приватно обезбедување, за која се поднесува 
барањето и тоа: во вид на давање на услуги (а.физичко 
обезбедување и/или б. техничко обезбедување) или за 
сопствени потреби; назив и седиште на правното лице; 
име и презиме, датум на раѓање, место и адреса на жи-
веење и контакт телефон на одговорното лице во прав-
ното лице;наведување на потребната документација; да-
тум и место на поднесување на барањето и потпис од 
подносителот на барањето.

Член 3
Кон барањето од член 2 став 1 од овој правилник се 

приложува:

1.а   За издавање на дозвола за обезбедување за вр-
шење на приватно обезбедување во вид на давање услу-
ги за физичко обезбедување се приложуваат следните 
докази за:

- извршен упис на дејноста во Централниот реги-
стар на Република Македонија; 

- лиценци за  физичко обезбедување од најмалку 15 
работници за обезбедување;   

- потврда од Комората дека работниците за обезбе-
дување за кои се доставуваат лиценци за приватно обез-
бедување не поседуваат важечки легитимации за физич-
ко обезбедување; 

- акт за систематизација на работни места, со опис и 
попис на работите и работните задачи и овластувањата 
на вработените за секое работно место; 

- акт со кој се пропишува изгледот на работната об-
лека и знакот на правното лице; 

-   поседување на деловна просторија; 
- поседување на најмалку две моторни возила.
1.б. За издавање на дозвола за обезбедување за вр-

шење на приватно обезбедување во вид на давање услу-
ги  за техничко обезбедување се приложуваат следните 
докази за :

- извршен упис на дејноста во Централниот реги-
стар на Република Македонија; 

-  лиценци за  техничко обезбедување од најмалку 
три работници за техничко обезбедување;  

- потврда од Комората дека работниците за обезбе-
дување за кои се доставуваат лиценци за техничко обез-
бедување не поседуваат важечки легитимации за тех-
ничко обезбедување; 

- акт за систематизација на работни места, со опис и 
попис на работите и работните задачи и овластувањата 
на вработените за секое работно место; 

- акт со кој се пропишува изгледот на работната об-
лека и знакот на правното лице; 

-  поседување на деловна просторија; 
- поседување на најмалку две моторни возила.
-  За одговорното лице се приложува:
- лекарско уверение не постаро од три месеци; 
- доказ дека не е осудуван со правосилна судска пре-

суда за кривично дело, освен за кривично дело загрозу-
вање на безбедноста на сообрачајот сторено од небреж-
ност и дека против него не се води кривична постапка 
за кривично дело за кое се гони по службена должност;  
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2. За издавање на дозвола за обезбедување за врше-
ње на приватно обезбедување за сопствени потреби се 
приложуваат следните докази за:

- извршен упис на дејноста во Централниот реги-
стар на Република Македонија; 

- лиценци за  физичко обезбедување од најмалку де-
сет работници за обезбедување; 

- потврда од Комората дека работниците за обезбе-
дување за кои се доставуваат лиценци за приватно обез-
бедување не поседуваат важечки легитимации за физич-
ко обезбедување; 

-  акт за систематизација на работни места на прав-
ното лице, кој содржи посебен дел со опис и попис на 
работите и работните задачи  и овластувањата на врабо-
тените кои ги вршат работите на приватно обезбедува-
ње за сопствени потреби, за секое работно место; 

- посебен акт со кој се пропишува изгледот на работ-
ната облека на вработените кои ги вршат работите на 
приватно обезбедување за сопствени потреби; 

- поседување на деловна просторија.
Доказите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се прило-

жуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Член 4
Дозволата за приватно обезбедување (во натамош-

ниот текст: дозвола) се издава како:
1) дозвола за приватно обезбедување за вршење на 

приватно обезбедување во вид на давање на услуги и
2) дозвола за приватно обезбедување за вршење на 

приватно обезбедување за сопствени потреби.

Член 5
Дозволата од членoт 4  точка 1 од овој правилник се 

издава на образец кој се печати на хартија во бела боја 
во формат А-4 на која позадина е отпечатено знамето 
на Република Македонија.

Образецот на дозволата од ставот 1 на овој член со-
држи: назив „Република Македонија, МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ; амблем на полиција-
та; наслов: „Дозвола за приватно обезбедување во вид 
на давање на услуги“; назив на правното лице; седиште 
на правното лице; текст: “Се издава за вршење на при-
ватно обезбедување во вид на давање на услуги врз ос-
нова на приложената документација со која се докажу-
ва дека се исполнети условите од член 13 од Законот за 

приватно обезбедување”; начин на вршење на обезбеду-
вањето; број, место и датум на издавање на дозволата и 
потпис на министерот за внатрешни работи.

Образецот на дозволата од ставот 1 на овој член е 
дадена во Прилог бр.2, и е составен дел на овој правил-
ник.

Член 6
Дозволата од членот 4  точка 2  од овој правилник 

се издава на образец,кој се печати на хартија во бела бо-
ја во формат А-4 на која позадина е отпечатено знамето 
на Република Македонија. 

Образецот на дозволата од ставот 1 на овој член со-
држи: „ Република Македонија, МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ“; амблем на полицијата;  нас-
лов: „Дозвола за приватно обезбедување за сопствени 
потреби“; назив и седиште на правното лице; текст: 
“Се издава за вршење на приватно обезбедување за 
сопствени потреби врз основа на приложената докумен-
тација со која се докажува дека се исполнети условите 
од член 14 од Законот за приватно обезбедување”; број 
и датум на издавање на дозволата и потпис на министе-
рот за внатрешни работи.

Образецот на барањето од став 1 на овој член е даде-
но во Прилог бр.3, и е составен дел на овој правилник.

Член 7
Со денот на отпочнување на примената на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за формата и 
содржината на барањето за издавање на дозвола за ра-
бота („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.108/11).

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 јули 
2013 година.

Бр. 121-21203/1 Министер
27 март  2013 година за внатрешни работи,

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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Врз основа на член 48 став (1) алинеи 3 и 5 и член 67 став (1) алинеи 1 и 2 од Законот за возила („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА 

Член 1
Во Правилникот за технички преглед на возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/10), 

член 37 се менува и гласи:
„Технички преглед на возила се врши врз основа на барање за регистрација, кон кое се приложува следна-

та документација:
- документите кои се издадени од надлежна институција кои ја потврдуваат сопственоста и техничките 

карактеристики на возилото или неговите поедини системи и уреди и
- доказ дека е извршена наплата на давачките во согласност со ценовникот за вршење на технички прег-

лед.
При поднесување на барањето од став 1 на овој член, сопственикот на возилото дава на увид документ за 

лична идентификација (лична карта).
Барањето од став 1 на овој член кое се поднесува за продолжување на регистрацијата, за промена на пода-

тоците за возилото и сопственикот, промена на бројот на регистарски таблици и одјавување на возилото е да-
дено во Прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник.

Барањето од став 1 на овој член кое се поднесува при прво регистрирање, повторно регистрирање, тех-
нички промени на возилото и привремено регистрирање на возилото е дадено во Прилог број 3 кој е соста-
вен дел на овој правилник.“ 

Член 2
Во член 39, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„За извршениот технички преглед од став 2 на овој член, се составува записник за технички преглед да-

ден во Прилог број 3-а кој е составен дел на овој правилник.“

Член 3
Во член 44, ставот 3 се менува и гласи:
„Рокот за важење на периодичниот технички преглед се впишува во потврдата од став 1 на овој член.“

Член 4
Прилозите број 2, 3 и 4 се заменуваат со нови прилози број 2, 3 и 4 кои се составен дел на овој правил-

ник. 

Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

       Бр. 12.1-21270/1                                                   Министер
27 март  2013 година                                                   за внатрешни работи,
             Скопје                                                                   м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

1082.
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                                                                                                            Прилог бр.4 
 
Врз основа на член 48 став 3 и 5 и член 67 став 1 алинеи 1 и 2, а во врска со член 52 
став 2 од Законот за возила се издава 
 
 
                                                

 П О Т В Р Д А 
                                               
                                     Број   _____________ 
 
 за извршен преглед на техничка исправност на моторното возило: 
 
 

А Регистарска ознака на возилото : 
 

 

Ј Категорија и вид на возилото: 
  

 

D.1 Марка: 
 

 

D.2 Тип/варијанта/изведба: 
 

 

D.3 Комерцијална ознака: 
 

 

E Идентификационен број на 
возилото (шасијата/поставеност): 
 

 

 
 
Потврдуваме дека горенаведеното возило ги исполнува условите пропишани со 
Правилникот за технички преглед на возила и е технички исправно. 
 
Возилото треба да го изврши наредниот технички преглед на     ______________________ 
                                                                                                                   (датум за нареден технички преглед) 
 
                                                                                                           
                                                                      
 
       
     Место и датум:                                                                          Потпис и печат: 
_____________________                                                          ______________________                            
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1083.

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и 
член 14 став 1 точка б) и став 2 од Законот за нотарија-
тот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 
135/11), министерот за правда на ден 26.3.2013 година, 
го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА 

НА НОТАРОТ

1. На нотарот Блага Иванова именувана за вршење 
на нотарската служба на подрачјето на Основниот суд 
во Кавадарци, и престанува службата нотар поради ис-
полнување на условите за старосна пензија согласно со 
закон.

2. Решението влегува во сила на ден 27.3.2013 година.

О б р а з л о ж е н и е

Со писмен допис бр. 03-1348/2 од 31.7.2012 година 
Нотарската комора на Република Македонија го изве-
сти Министерството за правда дека нотарот Блага Ива-
нова од Кавадарци на 27.3.2013 година ги исполнува ус-
ловите за старосна пензија.

Постапувајќи по дописот на Нотарската комора, се 
изврши увид во досието на нотарот Блага Иванова од 
Кавадарци при што се констатира дека лицето Блага 
Иванова родена на 27.3.1949 година, која е именувана 
за нотар на подрачјето на Основниот суд во Кавадарци 
со Решение на Министерот за правда бр. 08-3746/1 од 
25.10.2001 година, ги исполнила условите за старосна 
пензија согласно член 18 од Законот за пензиско и инва-
лидско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 
98/12, 166/12 и 15/13).

Согласно наведеното, а врз основа на член 14 став 1 
точка б) и став 2 од Законот за нотаријатот, министерот 
за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна од ова ре-
шение може со тужба да поведе управен спор пред 
Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот 
на ова решение.

Бр. 09-1309/1
26 март 2013 година Министер за правда,

Скопје Блерим Беџети, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1084.
Врз основа на член 82 од Законот за социјалната за-

штита (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министерот за 
труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК 
НА ПЛАТА ЗА СКРАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ 
ПОРАДИ НЕГА НА ДЕТЕ СО ТЕЛЕСНИ ИЛИ 

МЕНТАЛНИ ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и доку-

ментацијата за остварување на правото на надоместок 
на плата за скратено работно време поради нега на  де-
те со телесни или ментални пречки во развојот.

Член 2
Во смисла на овој правилник дете со телесни или 

ментални пречки во развојот е дете со:
1. оштетен вид (потполно слепо) или слабовидно 

кое што поради степенот на сензорното оштетување 
истото не е во состојба самостојно да се движи и опслу-
жува,

2. стекнати и вродени трајни пречки или оштетува-
ња на локомоторниот систем и облици на локомоторна 
дисфункција, кое што своите основни, биолошки и со-
цијални потреби ги извршува само со постојана грижа 
и нега од друго лице,

3. тешки и најтешки пречки во менталниот развој,
4. аутизам, кој што се карактеризира со квалитатив-

но оштетување на реципрочните социјални интерак-
ции, на невербалната, вербалната комункација и имаги-
нација, како и со ограничен број на активности и инте-
ресирања или

5. комбинирани пречки во развојот каде што се при-
сутни најмалку два или повеќе видови на пречки во раз-
војот. 

Член 3

Барањето за остварување на правото на надоместок 
на плата за скратено работно време поради нега на дете 
со телесни или ментални пречки во развојот се поднесу-
ва до центарот за социјална работа на подрачјето каде 
што подносителот има живеалиште.
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Член 4
Потребна документација за остварување на правото 

од член 1 од овој правилник е:
1. извод од матичната книга  на родените за лицето 

кое што бара да го оствари ова право; 
2. извод од матичната книга  на родените на детето; 
3. решение од работодавачот за користење на право-

то на скратено работно време согласно закон и 
4. решение за заснован работен однос на определе-

но или неопределено работно време на двата родитела, 
самохран родител или старател.

Потребната документација од став 1 точките 1 и 2 
на овој член центарот за социјална работа ја прибавува 
по службена должност по пат на размена на податоци-
те по електронски пат со надлежните институции или 
во писмена форма, по дадената писмена согласност на 
подносителот на барањето за користење на неговите 
лични податоци во постапката за остварување на право-
то на надоместок на плата за скратено работно време 
поради нега на дете со телесни или ментални пречки во 
развојот.

Потребната документација од став 1 точките 3 и 4 
на овој член ја доставува подносителот на барањето за 
остварување на правото на  надоместок на плата за 
скратено работно време поради нега на дете со телесни 
или ментални пречки во развојот. 

Член 5
Писмената согласност од член 4 став 2 од овој пра-

вилник се дава на образец – изјава кој се печати на хар-
тија во бела боја со А4 формат и содржи податоци за: 
давателот на изјавата, содржина на изјавата, место за 
датум на поднесување на изјавата и потпис на подноси-
телот на барањето.  

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог 
бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 6
Центарот за социјална работа барањето за прибаву-

вање на податоци за факти за кои службена евиденција 
води друг државен орган односно друг субјект кој води 
регистар на податоци, по дадената согласност од стран-
ката за користење на нејзините лични податоци во по-
стапката за остварување на  правото на надоместок на 
плата за скратено работно време поради нега на дете со 
телесни или ментални пречки во развојот, го поднесува 
на образец-Барање за прибавување на податоци по 
службена должност, кој е даден во Прилог бр. 2 и е со-
ставен дел на овој правилник.

 Барањето од став 1 на овој член се печати на харти-
ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за цен-
тарот за социјална работа кој поднесува барање за раз-
мена на податоци по електронски пат со надлежните 
институции или во писмена форма во постапката за ос-
тварување на правото на надоместок на плата за скрате-
но работно време поради нега на дете со телесни или 
ментални пречки во развојот, податоци за службеното 
лице кое постапува по барањето на странката во инсти-
туцијата која бара податоци, предмет на барањето на 
странката доставено до центарот за социјална работа 
надлежен за решавање на барањето и согласност од 
странката која што поднесува барање.

Институцијата која дава одговор по поднесеното ба-
рање, одговорот го доставува до центарот за социјална 
работа на образец-Одговор на барање за прибавување 
на податоци по службена должност, кој е даден во При-
лог бр. 3 и е составен дел на овој правилник.

Одговорот од став 3 на овој член се печати на харти-
ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за ин-
ституцијата која доставува податоци за кои води служ-
бена евиденција, податоци за службеното лице кое до-
ставува одговор и податоци за странката за која се до-
ставуваат податоците.

Член 7
За промените кои што влијаат на губење на правото 

на надоместок на плата за скратено работно време пора-
ди нега на дете со телесни или ментални пречки во раз-
војот, центарот за социјална работа се известува од 
страна на корисникот на правото најдоцна 15 дена од 
денот на нивното настанување . 

Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот  за определување на 
начинот на остварување на правото на надоместок на 
плата за скратено работно време поради нега на поте-
шко хендикепирано дете (″Службен весник на Републи-
ка Македонија ″бр. 53/98). 

 
Член 9

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

Бр. 10 – 2260/1 Министер
27 март 2013 година за труд и социјална политика,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
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 АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР

1085.
Врз основа на член 15, став (11) од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 48/10, 23/11, 80/12 и 155/12), Управниот од-
бор на Агенцијата за регулирање на железничкиот се-
ктор донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-
РАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА 
ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛАТА, АНЕКСОТ ЗА ФИНАНСИСКО 
ПОКРИТИЕ ЗА ОДГОВОРНОСТ ОД ВРШЕЊЕ 
ДЕЈНОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-
РАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА, КАКО И ФОРМАТА, 
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕ-
ГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЈАВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ

Член 1
Во Правилник за формата и содржината на образе-

цот на барањето и упатството за пополнување на бара-
њето за издавање на дозволата, анексот за финансиско 
покритие за одговорност од вршење дејност, формата и 
содржината на образецот на дозволата, како и формата, 
содржината и начинот на водење на регистарот на изда-
дени дозволи за вршење на јавен железнички превоз во 
Прилог 1, во делот УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА БАРАЊЕТО, точката 3 се менува и гласи:

3. Подносителот на барањето, при поднесување на 
барањето до Агенцијата, доставува уплатница за извр-
шена уплата од 30.000,00 денари, согласно Законот за 
административни такси („Службен весник на РМ“ 
БР.17/93 со понатамошните измени и дополнувања). 

Средства се уплаќаат во Буџет на Република Маке-
донија, на жиро сметка 100-0000000006-30, уплатна 
сметка 840-ххх-03161 и приходна шифра 722313.

Во полињата ххх потребно е да се наведе ознаката 
на општината, на која припаѓа барателот, согласно Спи-
сокот на општини со ознаки во Република Македонија, 
кој е составен дел од Упатството за начинот на евиден-
тирање, распоредување и поврат на јавните приходи 
(„Службен весник на РМ“ бр.114/09, 153/09, 43/10 и 
185/11).

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01 – 348/2
Агенција за регулирање на 

железничкиот сектор
26 март 2013 година 

Скопје
Претседател

на Управен одбор,
Силвана Мојсовска, с.р.

1086.
Врз основа на член 21 став 9 и член 103 став 1 али-

неа 2 од Законот за железничкиот систем („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 
80/12 и 155/12), Управниот одбор на Агенцијата за регу-
лирање на железничкиот сектор донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО И УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВО-
ЛАТА, АНЕКСОТ ЗА ФИНАНСИСКО ПОКРИТИЕ 
ЗА ОДГОВОРНОСТ ОД ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ, ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
ДОЗВОЛАТА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНА-
ТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 
НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на образецот на барањето и упатството за по-
полнување на барањето за издавање на дозволата, ане-
ксот за финансиско покритие за одговорност од врше-
ње дејност, формата и содржината на образецот на доз-
волата, како и формата, содржината и начинот на воде-
ње на регистарот на издадени дозволи за управување 
со железничката инфраструктура.

Член 2
(1) За издавање на дозволата за управување, подно-

сителот на барањето поднесува писмено барање до 
Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор (во 
натамошниот текст: Агенција), на образец - формулар 
за добивање на дозвола за управување со железничката 
инфраструктура (во натамошниот текст: дозвола). 

(2) Кон барањето за добивање на дозвола, подноси-
телот на барањето приложува документи со кои ќе до-
каже дека:

- седиштето на правното лице е на територијата на 
Република Македонија, 

- е регистрирано за вршење на дејност од член 6, 
став (1) од Законот за железничкиот систем, 

-  не е во тек стечајна постапка; 
-  одговорното лице или член на органот на управу-

вање на правното лице во моментот на добивање на доз-
волата не е правосилно осудено за кривично дело во 
јавните финансии, платниот промет и стопанството, 
кривично дело против општата сигурност на луѓето и 
имотот, кривични дела против работните односи, избег-
нување на царински надзор и неплаќање на царина или 
да не му е изречена прекршочна санкција забарана за 
вршење на дејност во траење од една или повеќе годи-
ни; 

- е финансиски способен, односно своите сегашни и 
идни обврски, под нормални услови на работење да мо-
же да ги исполнува во период од 12 месеца;
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- е осигурен во осигурително друштво и приложи 
полиса за осигурување на минимален осигурителен из-
нос од 500.000,00 евра во денарска противвредност спо-
ред девизниот курс на Народната банка на Република 
Македонија и да достави писмена изјава со која гаран-
тира покривање на штета настаната по однос на одго-
ворност во вршењето на неговата дејност во согласност 
со закон и други прописи, како и меѓународни догово-
ри кои ја обврзуваат Република Македонија.

(3) Агенцијата одлучува по поднесеното писмено ба-
рање за издавање на дозволата што е можно во покра-
ток рок, но не повеќе од три месеци по доставувањето 
на сите релевантни податоци.

(4) Формата и содржината на образецот на барање-
то и формуларот со упатство за негово пополнување за 
добивање на дозвола се дадени во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник.

Член 3
(1) Образецот на дозволата е даден во А4 формат во 

бела боја. 
(2) Образецот на дозволата од став (1) на овој член 

ги содржи следните податоци: 
- грб на Република Македонија; 
- назив: “Република Македонија”; 
- назив на органот кој ја издава: “Агенцијата за регу-

лирање на железничкиот сектор”; 
- назив: “Дозвола за управување со железничката 

инфраструктура ”.  

Назив1: Држава која ја издава дозволата со рубри-
ки: 

- држава која ја издава дозволата, 
- нова дозвола и измена на дозвола,
- број на дозвола, 
- број на решение врз основа на кое се издава дозво-

лата, 
- закон кој се применува, 
- орган кој ја издава дозволата; 
- адреса, поштенски број и град на органот кој ја из-

дава дозволата; 
- телефон и факс на органот кој ја издава дозволата; 
- email адреса на органот кој ја издава дозволата. 

Назив 2: Имател на дозвола со рубрики: 
- управител на железничката инфраструктура; 
- адреса, поштенски број и град на управителот на 

железничката инфраструктура; 
- телефон и факс на управителот на железничката 

инфраструктура; 
- email адреса на управителот на железничката ин-

фраструктура, 
- единствен даночен број (ЕДБ) на управителот на 

железничката инфраструктура и 
- единствен матичен број (ЕМБС) на управителот 

на железничката инфраструктура.

 Назив 3: Измена со рубрики: 
- изменето на, 
- опис на измената. 

Назив 4: Услови и обврски со рубрика: услови сог-
ласно член 21 од Законот за железничкиот систем 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
48/10, 23/11 и 80/12); 

Назив 5: Датум на издавање, место за печат и пот-
пис на овластено лице; 

Назив 6: Дозвола- нотификација број. 
(3) Содржината на образецот на дозволата е отпеча-

тен на македонски и англиски јазик.
(4) Формата и содржината на образецот на дозвола-

та е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој пра-
вилник.

(4) Анексот за финансиско покритие за одговорност 
од вршење дејност е даден во Прилог 3, кој е составен 
дел на овој правилник.

(5) За издавање на дозволата се плаќа надоместок 
чија висина и начин на плаќање го определува Агенци-
јата со тарифник. Надоместокот се уплаќа на сметка на 
Агенцијата пред издавањето на дозволата и е приход 
на Агенцијата.

Член 4
(1) За издадените дозволи, Агенцијата води реги-

стар.
(2) Регистарот од став (1) на овој член се води во 

форма на книга со димензии 420x297 мм, изработена 
во тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бе-
ла боја. На предната страна на регистарот отпечатен е 
назив: “Регистар на издадени дозволи за управување со 
железничката инфраструктура”.

(3) Внатрешната страна на регистарот содржи: 
- рубрика реден број; 
- рубрика: управител на железничката инфрастру-

ктура (назив, седиште и единствен даночен број);
- рубрика: дозвола број
- рубрика: издаден на (подрубрики: датум и реше-

ние бр.),
- рубрика: изменета на (подрубрики: датум и реше-

ние бр.),
(4) Регистарот од став (1) на овој член се води во пи-

шана и електронска форма, хронолошки според приме-
ните барања и се води за секоја година посебно.

(5) Формата и содржината на регистарот е дадена 
во Прилог 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 01 – 142/1
Агенција за регулирање на 

железничкиот сектор
26 март 2013 година

Скопје
Претседател

на Управен одбор,
Силвана Мојсовска, с.р.
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1087.
Врз основа на член 21 став 8 и член 103 став 1 али-

неа 2 од Законот за железничкиот систем („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 48/10, 23/11, 
80/12 и 155/12), Управниот одбор на Агенцијата за регу-
лирање на железничкиот сектор донесе

Т А Р И Ф Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА

Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоме-

стокот за издавање на дозвола за управување со желез-
ничката инфраструктура.

Член 2
Висината на надоместокот за издавање на нова доз-

вола за управување со железничката инфраструктура 
изнесува 10.000 евра во денарска противвредност спо-
ред средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на уплатата.

Член 3
Висината на надоместокот за измени во постојната 

дозвола за управување со железничката инфраструкту-
ра изнесува 3.000 евра во денарска противвредност спо-
ред средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија на денот на уплатата.

Член 4
Надоместоците за издавање/изменување на дозвола 

за управување со железничката инфраструктура се уп-
лаќаат на сметка на Агенцијата за регулирање на желез-
ничкиот сектор, објавена на веб страната на Агенција-
та.

Член 5
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 01 – 49/1
Агенција за регулирање на 

железничкиот сектор
25 јануари 2013 година

Скопје
Претседател

на Управен одбор,
Силвана Мојсовска, с.р.

1088.
Врз основа на член 15 став 10 и член 103 став 1 али-

неја 2 од Законот за железничкиот систем („Службен 
весник на Република Македонија“  бр. 48/10, 23/11, 
80/12 и 155/12), Управниот одбор на Агенцијата за регу-
лирање на железничкиот сектор, донесе

Т А Р И Ф Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДА-
ВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ  НА ЈАВЕН 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ

Член 1
Со овој тарифник се утврдува висината на надоме-

стокот за издавање на дозвола за вршење на јавен же-
лезнички превоз.

Член 2
Висината на надоместокот за издавање на нова доз-

вола за вршење на јавен железнички превоз изнесува:
а) за патнички превоз - 7.000 евра,
б) за товарен превоз – 7.000 евра,
в) за патнички и товарен превоз – 12.000 евра,
во денарска противвредност според средниот курс 

на Народната банка на Република Македонија на денот 
на уплатата.

Член 3
Висината на надоместокот за измени во постојната 

дозвола за вршење на јавен железнички превоз изнесу-
ва 1.500 евра во денарска противвредност според сред-
ниот курс на Народната банка на Република Македони-
ја на денот на уплатата.

Член 4
Надоместоците за издавање/изменување на дозвола 

за вршење на јавен железнички превоз се уплаќаат на 
сметка на Агенцијата за регулирање на железничкиот 
сектор, објавена на веб страната на Агенцијата.

Член 5
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 01 – 50/1
Агенција за регулирање на 

железничкиот сектор
25 јануари 2013 година

Скопје
Претседател

на Управен одбор,
Силвана Мојсовска, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ
1089.

Врз основа на член 175 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011, 51/2011 и 

74/2012), Управниот одбор на Агенцијата за катастар 

на недвижности донесе 

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за одржување на катастарот на нед-

вижностите („Службен весник на Република Македони-

ја” бр. 27/2011 и бр. 81/2011 година), во членот 5 по ста-

вот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Во пријавата од став (1) на овој член, подноси-

телот на пријавата означува дали ја овластува Агенција-

та да ги користи податоците содржани во пријавата во 

постапка на прибавување на потребни податоци во не-

гово име, од други институции.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

„(1) Кон пријавата за запишување на промена во ка-

тастарот на недвижности се прилага исправа за правен 

основ или акт на надлежен орган (правосилни судски 

одлуки, одлуки за преттходна/привремена мерка, конеч-

ни односно правосилни акти на органите на државната 

власт, на органите на единиците на локалната самоупра-

ва и на градот Скопје, правни и други лица на кои со за-

кон им е доверено да вршат јавни овластувања, правни 

дела: договори за купопродажба/доживотна издршка/ 

распределба на имот за време на живот и други), во за-

висност од видот на промената и геодетски елаборат, 

како и доказ за платен надоместок. 

(2) Во случаите кога подносителот на пријавата оз-

начил дека ја овластува Агенцијата да ги користи пода-

тоците содржани во пријавата во постапка на прибаву-

вање на потребни податоци во негово име од други ин-

ституции, Агенцијата по службена доклжност во име  и 

за сметка на подносителот на пријавата прибавува: Ин-

формацијата за субјект – тековна состојба од електрон-

ската база на податоци на Централниот регистар на Ре-

публика Македонија, препис од Извод од матична кни-

га на родени, препис од Извод од матична книга на 

умрени, препис од Извод од матична книга на венчани, 

препис од Уверение со сите податоци од матичната кни-

га на родени и други податоци.“      

Член 3

Во членот 26 по ставот (3) се додава нов став (4) кој 

гласи:

„(4) Во пријавата од став (3) на овој член, подноси-

телот на пријавата означува дали ја овластува Агенција-

та да ги користи податоците содржани во пријавата во 

постапка на прибавување на потребни податоци во не-

гово име, од други институции.“

Член 4

Прилозите број 1 и број 8 се заменуваат со нови при-

лози.       

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија”, а ќе се применува од 1мај  2013 годи-

на.

Бр. 01 – 5863/1 Претседател 

28 март 2013 година на Управен одбор ,

Скопје Димитар Димовски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1090.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштво за производство, трговија и услуги БУ-
МАК ПРИМО ДООЕЛ Скопје, за издавање на  лиценца 
за вршење на енергетска дејност Трговија со природен 
гас, на седницата одржана на 29.3.2013 година,  донесе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

1. На Друштво за производство, трговија и услуги 
БУМАК ПРИМО ДООЕЛ Скопје, му сe издава лиценца 
за вршење на енергетската дејност трговија со приро-
ден гас. 

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

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11 – 288/12
29 март 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство, трговија и услуги БУ-

МАК ПРИМО ДООЕЛ Скопје, Ул. Булевар Кочо Ра-
цин бр.14 локал 7, општина Центар, Скопје, Република 
Македонија, 

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата 

Трговија со природен гас 

3. Датум на издавање на лиценцата: 
29 март 2013 година

4. Период на важење на лиценцата:  
10 години

5. Датум до кога важи лиценцата: 
29 март 2023 година 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
ПГ- 19.06.01/13

7. Број на деловниот субјект – 6639321
         
8. Единствен даночен број – 4080010515910

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

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност трговија со природен гас. 

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа ли-
ценца се смета купување природен гас заради натамош-
на продажба на природниот гас на купувачи, односно 
на други трговци, снабдувачи, производители на еле-
ктрична енергија и/или топлинска енергија, оператори 
на системите за пренос и дистрибуција на природен гас 
или купувачи од странство. 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста:

Енергетската дејност, трговија со природен гас, но-
сителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на 
купопродажни договори за: набавка на природен гас од 
увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуци-
ја за обезбедување на капацитети за пренос и дистрибу-
ција и регулирани услуги, договори со квалификувани-
те потрошувачи и со снабдувачите со природен гас на 
тарифните потрошувачи и договори за транзит низ пре-
носниот систем.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Енергетската дејност трговија со природен гас носи-

телот на лиценцата може да ја врши на целата територи-
ја на Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата 
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

природен гас на квалификуваните потрошувачи и снаб-
дувачите со природен гас на тарифни потрошувачи;

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капа-
цитет и регулирани услуги, во согласност со применли-
вата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за 
пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количи-
ните на природен гас кои се обврзал да ги испорача, 
освен ако квалификуваниот потрошувач купува прено-
сен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги за 
сопствени потреби;
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- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 
ги исполнува условите за квалитет определени со склу-
чените договори, како и пропишаните норми за квали-
тетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките, мрежните и пазарните 
правила, нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на природен гас;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-
ција 

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

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

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи.

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика најдоцна до 10 март во теков-
ната година да доставува Годишен извештај за финан-
сиското и деловното работење во врска со вршењето на 
дејноста во претходната година (извештај на година).  

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за: 

1. набавки и продажби на природен гас во текот на 
извештајна година.

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

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

сти за кои што поседува лиценца 
3. превземени мерки во текот на извештајна година, 

за:

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста;

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење;

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

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

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

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

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

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

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

- информации за количините на природен гас, сог-
ласно договорите за набавка и договорите за испорака 
на природен гас, склучени со извозникот на природни-
от гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или 
со вршителите на дејноста снабдување со природен гас 
на тарифни потрошувачи и договорите за транзит низ 
преносниот систем

- месечни извештаи за испорачани количини на при-
роден гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на 
оваа лиценца. 

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

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

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

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата,  во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-
мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти. 



 Стр. 58 - Бр. 49                                                                                        2 април 2013

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1091.

Врз основа на член 31 став (2) точка 3 а во врска со 
член 18 став (1), од Изборниот законик („Службен вес-
ник на Република Македонија “бр.40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 
31/13, 31/13 и 34/13),  Државната изборна комисија на 
седницата одржана на 2.04.2013 година, во состав: Пре-
тседател Борис Кондарко, Потпретседател м-р Субхи 
Јакупи и членовите Влатко Сајкоски, Сашо Срцев, Ане-
та Стефановска, Виолета Дума и Бедредин Ибраими до-
несе 

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНО-
ВИТЕ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ ОПШТИНСКA 

ИЗБОРНA КОМИСИJA ЧАИР

I.
1. Со оваа одлука  СЕ РАЗРЕШУВААТ претседате-

лот, членовите и нивните заменици во општинскaта из-
борнa комисиja ЧАИР, и тоа :

Претседателот БЛЕРИМ МУХАЃЕРИ, вработен во 
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор,

Потпретседателот НИКОЛИНА СПАСИКОВА, вра-
ботена во Генерален секретаријат на Владата на Репуб-
лика Македонија,

Членот ЗЕМИЛЕ КОКА, вработена во Секретаријат 
за спроведување на рамковниот договор,

Членот СУЗАНА МЕХМЕДИ, вработена во Агенци-
ја за администрација,

Членот ЗОРАНЧО СТОЈАНОВ, вработен во Мини-
стерство за труд и социјална политика,

Членот КАТЕРИНА УРДАРЕВСКА, вработена во 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство,

Заменик членот МУАМЕТ ОСМАНИ, вработен во 
Секретаријатот за спроведување на рамковниот дого-
вор,

Заменик членот ЌАНИ ТОЧИ, вработен во Секрета-
ријатот за спроведување на рамковниот договор,

Заменик членот МАРИЈА СТЕФАНОВА, вработена 
во Собрание на Република Македонија,

Заменик членот МАРТИНА АНТИЌ, вработена во 
Министерство за локална самоуправа.

2. Разрешениот претседател, членовите и нивните 
заменици не можат повторно да бидат избрани и нивни-
те податоци се бришат од базата на податоци за случа-
ен избор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-
борна комисија.

О б р а з л о ж е н и е

Државната изборна комисија согласно член 31 став 
(1) од Изборниот законик се грижи за законитоста во 
подготовката и спроведувањето на изборите и врши 
надзор над работата на изборните органи. Во таа насо-
ка дава упатства, појаснувања и препораки за примена 
на одредбите од Изборниот законик и за други закони 
кои се однесуваат на прашања поврзани со изборите. 
Исто така, врши задолжителна едукација  за начинот на 
работењето на општинските изборни комисии. 

Локалните избори 2013 година – прв круг на гласа-
ње се одржаа на 24.03.2013 година. Поднесени беа го-
лем број приговори меѓу кои и приговорот од подноси-
телот на листа на кандидати Демократска парија на Ал-
банците – ДПА, УП1 бр.11-434/1 за постапката за суми-
рање и утврдување на резултатите за избор на градона-
чалник на општина ЧАИР за избирачките места 2928, 
2939, 2893, 2880, 2879, 2889, 2940, 2896, 2944, 2941, 
2898, 2900 и 2894.

Државната изборна комисија го разгледа пригово-
рот, изврши увид во гласачкиот материјал и пристапи 
кон пребројување на гласачките ливчиња при што кон-
статира неправилности при внесувањето на конечните 
резултати, на начин што се внесувани исправки, завере-
ни со печат од избирачките места во оригиналните за-
писници, со што во целост е прикажана неточна слика 
на изборните резултати заради и го уважи приговорот 
од подносителот како основан и објавените првични ре-
зултати за наведените избирачки места ги поништи.

Ова решение на Државната изборна комисија го по-
тврди и Управниот суд на Република Македонија.
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Државната изборна комисија на седницата одржана 
на ден 2.4.2013 година одлучи дека има основ за разре-
шување на општинска изборна комисија ЧАИР зошто 
истата придонела  објавените првични резултати од 
страна на Државната изборна комисија  за градоначал-
ник на општина Чаир на избирачките места -
2928,2939,2893,2880,2879,2889,2940,2896,2944,2941,28
98,2900 да бидат поништени.

Следствено на погоре наведеното, а имајќи во пред-
вид дека член на изборен орган не може да биде лице 
кое учествувало во спроведување на изборите во чија 
работа како член на изборен орган се утврдени непра-
вилности поради кои е поништено гласањето и не соз-
давањето услови и можности да се утврди поединечна 
одговорност на претседателот, членовите и нивните за-
меници, Државната изборна комисија со цел да ја зајак-
не довербата во изборните органи, а во рамките на сво-
јата надлежност, оцени дека има потреба од именување 
на нов состав на општинска изборна комисија ЧАИР.

Со оглед на горенаведеното Државната изборна ко-
мисија одлучи како во диспозитивот.

Бр. 07-333/17 Државна изборна комисија
2 април 2013 година Претседател,

Скопје Борис  Кондарко, с.р.
__________

1092.
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 
(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 31/13 и 34/13),  
Државната изборна комисија на седницата одржана на 
2.4.2013 година, во состав: Претседател Борис Кондар-
ко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите Вла-
тко Сајкоски, Сашо Срцев, Анета Стефановска, Виоле-
та Дума и Бедредин Ибраими донесе 

О Д Л У К А
ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ,ЧЛЕНОВИ И НИВ-
НИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА ЧАИР

I.
Се формира Општинска изборна комисија ЧАИР со 

седиште во Општина ЧАИР  во следниот состав:
За претседател на Општинската изборна комисија  

ЧАИР се избира:
ФАТМИР ДАШИ,  вработен во Секретаријат за 

спроведување на рамковниот договор.

За заменик претседател на Општинската изборна ко-
мисија ЧАИР се избира:

ОЛГИЦА ПЕТРУШОВА,  вработена во Министерс-
тво за економија.

За  член на Општинската изборна комисија  ЧАИР 
се избираат:

СУЕДА БАЈРАКТАР,  вработена во Секретаријат за 
спроведување на рамковниот договор.

НАЗИФ ЏАФЕРИ,  вработен во Министерство за 
надворешни работи.

НИКО ДУЛЕВСКИ, вработен во Општина Чаир.
МЕРИ АЈДАРОВСКА  вработена во Општина Аеро-

дром.
За заменик член на Општинската изборна комисија  

ЧАИР  се избираат  :
ИСМЕТ ЛИМАНИ,  вработен во Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопанство.
САБИТ ШАБАНИ, вработен во Општина ЧАИР.
СЛАВИЦА ЦАНЕВСКА,  вработена во Министерс-

тво за надворешни работи.
МИРЈАНА ДИМИТРОВСКА,  вработена во Мини-

стерство за транспорт и врски.

II.
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а 

по сила на закон,  престанува да важи Одлуката за фор-
мирање на општинска изборна комисија ЧАИР („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 60/11, 65/11, 
67/11, 72/11, 15/13, 16/13, 17/13, 21/13, 23/13, 28/13, 
32/13, 38/13 и 44/13),  број 10-1861/1 од 04.06.2011 годи-
на и број  10-810/6 од 4.11.2011 година.   

III.
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а 

ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ 
и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за пре-
тседател, заменик претседател, членови или нивни заменици 
на општинските изборни комисии имаат право да поднесат 
Изјава за неприфаќање на именувањето. 

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државната из-
борна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на обја-
вувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на Државната изборна комисија е конечно. 

Бр. 07-333/18 Државна изборна комисија
2 април 2013 година Претседател,

Скопје Борис  Кондарко, с.р.

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

