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4095.
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финанси-

рање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија”, бр.61/2004, 
96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.11.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2014

ГОДИНА
Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-
врдување на критериуми за распределба на блок дота-
циите од Буџетот на Република Македонија за 2014 го-
дина за јавните установи за социјална заштита - домови 
за стари лица, по општини кои ги исполниле условите 
за пристап до блок дотациите за финансирање на прене-
сените надлежности.

Член 2
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 

година во Раздел 15001 – Министерство за труд и соци-
јална политика, Потпрограма А2 – Пренесување  на 
надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за деј-
носта социјална заштита - домови за стари лица.

Член 3
Распределбата на блок дотации се врши според 

следните критериуми:
- основна сума по корисник за сместување во оп-

штински јавни установи за стари лица согласно состој-
бата на корисникот, подвижен или неподвижен и парти-
ципацијата на корисникот во услугата, со вкалкулира-
ни трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од оста-
натите општински јавни установи за стари лица каде 
што периодот на греење значително е подолг од перио-
дот на греење во останатите општини;

- бројот на сместени лица (корисници на социјална 
услуга) во општински јавни установи за стари лица; 

-   број на вработени во општински јавни установи 
за стари лица.

Член 4
Распределбата на блок дотации се врши според 

следната формула:
BD i социјална заштита = OS i  х Коефициент i
                            OS i  = Т  х  Br i
BD i социјална заштита – претставува блок дотаци-

ја за сместување на стари лица во општинските јавни 
установи за стари лица, по општина;

OS i  – претставува основна сума по корисник го-
дишно за сместување на стари лица во општинските јав-
ни установи за стари лица, по општина;

Т – претставува трошок (цена) по корисник годиш-
но за сместување на стари лица во општинските јавни 
установи за стари лица, по општина. Трошокот (це-
ната) по корисник е утврдена во зависност од состојба-
та на корисникот (подвижен или неподвижен корис-
ник) и партиципација на корисникот во трошоците на 
услугата.

Br i – претставува фактички број на социјални ко-
рисници во општинските јавни установи за стари лица, 
по општина;

Коефициент i – преставува коефициент според бро-
јот на вработени во општинските јавни установи за ста-
ри лица, по општина.

Член 5
Средствата за блок дотации за јавните установи за 

социјална заштита - домови за стари лица,  се насочува-
ат во општините каде што е седиштето на установата, 
од Буџетот на Република Македонија преку Министер-
ството за труд и социјална политика, месечно или во 
динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-8514/1 Заменик на претседателот
30 ноември  2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4096.

Врз основа на член 17 став (3) и (4) од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.11.2013  година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Член 1
Во Уредбата за мрежата на здравствени установи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
81/12) во член 2 став 1 по алинејата 1 се додава нова 
алинеја 2, која гласи:

„- 1 тим по педијатрија составен од 1 избран лекар - 
специјалист по педијатрија и 1 медицинска сестра на 
1.500 деца до 14 години;“.

Член  2
Во член 4 во ставовите 2, 3 и 4 зборот „концесија“ 

се заменува со зборот „лиценца“.

Член  3
Табелите број 1, 2 и 3 се заменуваат со четири нови 

Табели број 1, 1-а, 2 и 3, кои се дадени во прилог и се 
составен дел на оваа уредба.

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

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

Бр. 41-8687/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4097.

Врз основа на член 146 став (2) и член 147 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник нa 

Република Македонија“, бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012 и 155/2012), Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА НА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И 

ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ, РОКОВИТЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЛЕКАРСКИТЕ УВЕРЕНИЈА И 

ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И ОВ-

ЛАСТЕН ЛЕКАР - ПОЕДИНЕЦ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛОТ 

ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

Член 1

Во Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персо-

налот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и по-

себните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење 

на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал („Службен весник 

на Република Македонија“, бр. 49/2008 и 87/2011), во Прилогот 4, Образецот бр. 5 се заменува со нов Обра-

зец бр. 5 кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.

Бр. 41-8467/1                                                                                                          Заменик на претседателот

30 ноември 2013 година                                                                                                          на Владата на Република

Скопје                                                                                                        Македонија,

                                                                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4098.
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште  (,,Службен весник на Република Маке-
донија”бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НA СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС Г2-ЛЕСНА И 
НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА  KО СТЕЊЕ 

ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба нa стопански комплекс Г2-лесна и незагадувачка ин-
дустрија KО Стење, општина Ресен.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 3281м2,  
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-8656/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________ 
4099.

Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште  (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИС-
КА РАЗВОЈНА ЗОНА КО ВИНИЦА ОПШТИНА 

ВИНИЦА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Државна урбанистичка планска  документација за 
изградба на технолошко индустриска развојна зона КО 
Виница, општина Виница. 

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена,  со вкупна површина од 210070м2, 
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-8657/1 Заменик на претседателот

30 ноември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4100.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика 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 седни-
цата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д  Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕ-
НО  КОРИСТЕЊЕ  НА  НЕДВИЖНИ  СТВАРИ НА

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Член 1

Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
престанок и за давање на времено користење на нед-
вижни ствари на општина Пехчево („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 61/10).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-8660/1 Заменик на претседателот
30 ноември  2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4101.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика 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 седни-
цата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА 

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Член 1

Со оваа oдлука престанува да важи Одлуката за 
престанок и за давање на времено користење на нед-
вижни ствари на општина Пехчево („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.20/2011). 

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-8661/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4102.
Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 30.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА  УСТАНОВА  ГРАДСКА ОПШТА 

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - Скопје му прес-
танува користењето на движната ствар товарно специ-
јално возило:

- Марка: Пежо, тип: 2.2 HDI 120
- Број на шасија: VF3ZBBMFB11209179
- Број на мотор: PSA4HU/10TRJ20102468
- Година на производство: 2007 година.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавна здравствена ус-
танова – Градска општа болница „8-ми Септември“ - 
Скопје.

Член 3
Директорот на Јавна здравствена установа Здрав-

ствен дом - Скопје склучува договор со директорот на 
Јавна здравствена установа Градска општа болница „8-
ми Септември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и 
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8707/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4103.

Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА

– КИЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - Скопје му прес-
танува користењето на движната ствар специјално во-
зило:

- Марка: Цитроен Џампер, тип: Џампер 33MN 2.2 
HDI

- Број на шасија: VF7ZBRMNB 17830439
- Број на мотор: PSA4HY/10DZ354069226
- Година на производство: 2006 година.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавна здравствена ус-
танова Општа болница – Кичево.

Член 3
Директорот на Јавна здравствена установа Здрав-

ствен дом - Скопје склучува договор со директорот на 
Јавна здравствена установа Општа болница - Кичево, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8707/2 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4104.

Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРАНТОЛОШКИ 

ЗАВОД „13 – ТИ НОЕМВРИ“ – СКОПЈЕ
Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 
здравствена установа Здравствен дом - Скопје му прес-
танува користењето на движната ствар специјално ам-
булатно возило:

- Марка: ТОЈОТА, тип: HIACE D4D2.5LWB
- Број на шасија: JTFSS22P4000389542
- Број на мотор: 2KD/1699097

- Година на производство: 2007 година.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавна здравствена ус-
танова Герантолошки завод „13 – ти  Ноември“ – 
Скопје.

Член 3
Директорот на Јавна здравствена установа Здрав-

ствен дом - Скопје склучува договор со директорот на 
Јавна здравствена установа Герантолошки завод „13 – 
ти  Ноември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и об-
врските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8707/3 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4105.
Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА

ЛИПКОВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - Скопје му прес-
танува користењето на движната ствар патничко во-
зило:

- Марка: ФИАТ, тип: Дукато 15 2.0  ЈТД 28 АМВ
- Број на шасија: YFA24400007651877
- Број на мотор: PSARHV10DYTA3006433
- Година на производство: 2005 година.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавна здравствена ус-
танова Здравствена станица – Липково.

Член 3
Директорот на Јавна здравствена установа Здрав-

ствен дом - Скопје склучува договор со директорот на 
Јавна здравствена установа Здравствена станица - Лип-
ково, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ната ствар од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8707/4 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4106.

Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ЗДРАВСТВЕН ДОМ

СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - Скопје му прес-
танува користењето на движната ствар патничко во-
зило:

- Марка: ФИАТ, тип: Дукато 15 2.0  ЈТД 28 АМВ
- Број на шасија: ZFA24400007652030
- Број на мотор: PSARHV10DYTA3007025
- Година на производство: 2005 година.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавна здравствена ус-
танова Здравствен дом –Струмица.

Член 3
Директорот на Јавна здравствена установа Здрав-

ствен дом - Скопје склучува договор со директорот на 
Јавна здравствена установа Здравствен дом -Струмица, 
со кој се уредуваат правата и обврските за движната 
ствар од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8707/5 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4107.

Врз основа на член 54 -а став 2 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – 

СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа  Здравствена станица „Железара“ 
- Скопје му престанува користењето на движните 
ствари: 
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I
Возило марка: Ренаулт, тип: 21 TL
Број на шасија: VF1L48M0501502059
Број на мотор: F2NJ750/C002402
Година на производство: 1988 година

II
Возило марка: Ренаулт, тип: C532 19 GTR 1.4l
Број на шасија: VF1C5320503032970
Број на мотор: C3JC710/C027003
Година на производство: 1990 година

III
Рентген апарат  „Телестатикс“
Производител: ЕИ Ниш
Сериски број: 85061124 I

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа  Здравствен дом- Скопје.

Член 3
Директорот на Јавна здравствена установа Здрав-

ствена станица  „Железара“ - Скопје склучува договор 
со директор на  Јавна здравствена установа Здравствен 
дом – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8708/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4108.

Врз основа на член 54 -а став 2 од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - 

ДЕБАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа  Здравствена станица „Железара“ 
Скопје му престанува користењето на движните ствари  
2  (два) апарати за хемодијализа: 

I
Марка: Гамбро 95 Ф
Регистарски број: 20326
Година: 2002

II
Марка: Гамбро 95 
Регистарски број: 7841
Година: 2000

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 
установа Општа болница - Дебар.

Член 3
Директорот на Јавна здравствена установа Здрав-

ствена станица  „Железара“ - Скопје склучува договор 
со директор на  Јавна здравствена установа Општа бол-
ница - Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8708/2 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4109.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија", бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Минис-

терството за здравство, му престанува користењето на 
движните ствари - учебници на македонски и албански 
јазик од реномирани странски автори од областа на ме-
дицината и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образова-

ние и наука без надомест.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со Министерот за образование и наука со кој ќе се уредат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

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

Македонија".

Бр. 41-8709/1                                                                                      Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година                                                                                     на Владата на Република

Скопје                                                                               Македонија,
                                                                                   м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4110.
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 
150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1
Co оваа одлука на општина Битола се пренесуваат 

во сопственост, без надоместок недвижни ствари-об-
јекти, евидентирани во Имотен лист бр. 26860 кои се 
наоѓаат на КП бр. 17595/1, КО Битола, на ул. Хераклеа, 
сопственост на Република Македонија, со вкупна пов-
ршина од 137 м2, и тоа:

- објект бр. 58, намена на зграда 570, влез 1 при-
земје, внатрешна површина од 68 м2 и

- објект бр.59, намена на зграда 570, влез 1 при-
земје, внатрешна површина од 69 м2.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
Бр. 41-8723/1 Заменик на претседателот

30 ноември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

4111.
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Републикa Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 го-
дина, донесе                               

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање согласност на Решението за отстапување на одзе-
мен предмет со правосилна одлука на Министерство за 
внатрешни работи бр. 41-4189/7 од 11.6.2013 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
93/13).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

         Бр.41-8651/1               Заменик на претседателот 
1 октомври 2013 година        на Владата на Република 

      Скопје                              Македонија,
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4112.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.11.2013 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на Националната установа Центар 

за култура Трајко Прокопиев од Куманово и престану-
ва користењето на дел од недвижна ствар – објект згра-
да бр.1 влез 2, кат К1, деловен простор со површина од 
42 м2, запишан во Имотен лист бр.17582, на Катастар-
ска Парцела бр.18519 Катастарска Општина Куманово, 
со адреса: плоштад Маршал Тито, сопственост на Ре-
публика Македонија.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на времено користење за период до десет години на 
Службата на Собранието на Република Македонија без 
надомест.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната уста-
нова Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово 
и Службата на Собранието на Република Македонија 
во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8777/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4113.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Репуб-
лика, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, до-
несе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА-
ТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“-

ОХРИД

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење недвижни 
ствари на Националната установа Библиотека „Григор 
Прличев“- Охрид („Службен весник на Република Ма-
кедонија “ бр.147/2013).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-8796/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4114.
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. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филолошкиот 

факултет Блаже Конески во Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со деканот на Филолошкиот факултет Блаже Конески во 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. 41-8797/1                                                                                                              Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година                                                                                                               на Владата на Република

            Скопје                                                                                                             Македонија,
                                                                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4115.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-ни-

те ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за образование и наука.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат правата 

и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8797/2                                                                        Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година                                                                        на Владата на Република

Скопје                                                                    Македонија,
                                                                               м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4116.
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 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-

ТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството 

за труд и социјална политика.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за труд и социјална политика 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 Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8797/3                                                                                                                Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година                                                                                                              на Владата на Република

Скопје                                                                                                           Македонија,
                                                                                                               м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4117.
Врз основа на член 55 став 1 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, 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ГРАДСКО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Град-

ско, а за потребите на Локалната Библиотека „Гоце Делчев“ - Градско.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Градско со кој се уредуваат пра-

вата 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 Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8797/4                                                                                                                   Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година                                                                                                                 на Владата на Република

               Скопје                                                                                                               Македонија,
                                                                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4118.
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. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА 

НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА- СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест Јавната научна уста-

нова Институт за национална историја- Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институтот за нацио-

нална 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 Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8797/5                                                                                                                   Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година                                                                                                                 на Владата на Република

               Скопје                                                                                                               Македонија,
                                                                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4119.
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. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА НА-
УЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ –

СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движ-

ните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест Jавната научна уста-

нова Институт за духовно културно наследство на Албанците- Скопје.

Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Јавната научна установа 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 Ма-

кедонија”.

Бр. 41-8797/6                                                                                                             Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година                                                                                                              на Владата на Република

               Скопје                                                                                                         Македонија,
                                                                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4120.
Врз основа на член 13 став (2) од Законот за основа-

ње на Агенција за странски инвестиции и промоција на 
извозот на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.57/2010 и 36/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-
та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 
Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на Република Македонија, донесена од Управни-
от одбор на Агенцијата под бр.02-2683/6 од 3.10.2013 
година.

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

Бр. 41-8824/1 Заменик на претседателот
30 ноември  2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4121.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија”, бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари:

 

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Универзитетска клиника за детски болести 
– Скопје.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со дире-

кторот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за детски болести – Скопје, со кој се уреду-
ваат правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8836/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4122.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот 
за високото образование („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 
и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВ-
НИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА И УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА 

2013/2014 ГОДИНА

1. Во Одлуката за давање согласност на конкурсите 
за запишување на студии од трет циклус на јавните ви-
сокообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ 
во Штип во академската 2013/2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 88/2013 и 
135/2013), во точката 1, на крајот на реченицата точка-
та се заменува со сврзникот „и“ и се додаваат зборови-
те „Одлуката бр. 07-1414/7 од 6.11.2013 донесена на 
167-та седница на Ректорската управа на Универзите-
тот „Св. Климент Охридски“ во Битола, одржана на 
06.11.2013 година.“.
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-8837/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4123.

Врз основа на член 20, став 3 од Законот за користе-
ње и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Влада-
та на Република Македонија на седницата одржана на 
30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државно 

училиште за рехабилитација на деца и младинци со ош-
тетен вид „Димитар Влахов“ Скопје, му престанува ко-
ристењето на недвижна ствар, сопственост на Републи-
ка Македонија лоцирана на КП бр.2899, ул. „Георги Ди-
митров“ Скопје и тоа: зграда 3, влез 1, приземје со пов-
ршина од 106 м2, заведена во Имотен лист бр.1348 за 
КО Кисела Вода 1.

Член 2
Недвижната ствар од член 1 се дава на трајно корис-

тење без надомест на Министерството за труд и соци-
јална политика.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државно училиште 
за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид 
„Димитар Влахов“ Скопје и Министерството за труд и 
социјална политика, во рок од 15 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука.

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

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

Бр. 41-8838/1 Заменик на претседателот
30 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ

4124.
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за личното 

име (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/95, 66/07, 103/08 и 51/11), министерот за внатрешни 
работи донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО  ИМЕ 

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образе-

цот на барањето за промена на личното име (,,Службен 
весник на Република Македонија“ бр.  9/09) во членот 
2 ставот 2 се менува и гласи:

„Барањето од став 1 на овој член содржи: 
1. податоци за подносителот на барањето: име, пре-

зиме, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, 
единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), живеа-
лиште, адреса, име на татко, име на мајка и податоци за 
брачниот статус;

2. податоци за промената на личното име: причини 
за промена на личното име и промената на личното 
име; 

3. податоци за малолетно дете/деца: име, презиме, 
ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, единс-
твен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), промена на 
личното име и податоци за промената на личното име;

4. согласност од родителите-старателот за промена 
на личното име на малолетно дете: име и презиме, 
единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), сродс-
тво и потпис;

5. согласност од малолетно дете кое наполнило 10 
години, а за кое се бара промена на личното име: име и 
презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
(ЕМБГ) и потпис, датум и место на поднесување на ба-
рањето; потпис на подносителот на барањето; подато-
ци за контакт и потпис на службеното лице кое го при-
мило барањето;

6. прилози кон барањето и појаснување;
7. согласност од подносителот на барањето за обра-

ботка на неговите лични податоци и место за потпис на 
подносителот, и

8. упатство за пополнување на барањето за промена 
на личното име.“

Член 2
Образецот бр. 1 се заменува со нов образец бр. 1 кој 

е составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 12.1-77783/1   Министер
2 декември  2013 година   за внатрешни работи,

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

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ КОМОРАТА 
НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4125.

Дисциплинската комисија при Комората на изврши-
тели на Република Македонија во состав: извршител 
Христо Јованов заменик Претседател на Дисциплинска-
та комисија, извршител Саветка Георгиева член на дис-
циплинската комисија, судија Владимир Панчевски од 
Основен суд Скопје 1 Скопје, судија Сандра Крстиќ од 
Основен суд Скопје 1 Скопје и Нуман Лимани од Ми-
нистерство за правда, како членови на Дисциплинската 
комисија, постапувајќи по Предлогот за поведување на 
дисциплинска постапка УПП бр.09-338 од 29.05.2013 
година на Министерот за правда на Република Македо-
нија во присуство на обвинетиот извршителот Љубиша 
Димитров од Скопје лично, по одржан претрес на ден 
31.10.2013 година, го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е

Извршителот Љубиша Димитров од Скопје имену-
ван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 – Скопје и 
Основен суд Скопје 2 – Скопје се огласува за виновен 
за сторена дисциплинска повреда по член 54-д став 1 
алинеја 5 од Законот за извршување, па му се изрекува 
дисциплинската мерка привремено одземање на право-
то на вршење на должноста извршител во траење од 
три месеци согласно член 54-б став 3 од Законот за из-
вршување.

Ова Решение се објавува во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“.

ДП бр. 364 Заменик претседател на 
31 октомври 2013 година Дисциплинска комисија, 

Скопје Христо Јованов, с.р.
____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА

4126.
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за студен-

тскиот стандард (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13 и 120/13), министерот за образование 
и наука донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕН-
ТСКИТЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈА-
НИ КОИ СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на доделу-

вање на студентските стипендии за странски државјани 
кои се од интерес за Република Македонија.

Член 2
Стипендијата се доделува за вкупно семестри за до-

дипломски студии од прв циклус колку што се предви-
дени со статутот на високообразовната установа во Ре-
публика Македонија.

Член 3
На корисникот на стипендија целосно му се надо-

местуваат трошоците за студирање: уписнина, бесплат-
но сместување и исхрана во студентски дом, месечна 
стипендија, повратен авионски билет за секоја студис-
ка година, примарно здравствено осигурување, како и 
за месечен билет за градски превоз (каде што е неоп-
ходно).

На корисникот на стипендија за студенти со маке-
донско потекло кои живеат во државите на Балкански-
от полуостров не им се покриваат трошоците за повра-
тен авионски билет за секоја студиска година, како и за 
месечен билет за градски превоз.

На корисникот на стипендија, кој не го познава ма-
кедонскиот јазик и неговото кирилско писмо, му се на-
доместуваат трошоците за изучување на македонскиот 
јазик и писмо.

Член 4
Од страна на Министерството за образование и нау-

ка се:
- врши проверка на документацијата од кандида-

тите,
- изготвува список на кандидатите на кои им се до-

делува стипендијата и истиот се објавува на интернет 
страницата на Министерството за образование и наука, 

- доставува на одобрување до министерот за образо-
вание и наука список на кандидати на кои им се доделу-
ва стипендија,

- известуваат сите кандидати по основ на изборот,
- решава по приговори на студентите.

Член 5
Корисникот на стипендија ја користи стипендијата 

врз основа на склучен договор со Министерството за 
образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните 
права и обврски помеѓу давателот и корисникот на сти-
пендијата.

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 08-13466/3
15 ноември 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
__________

4127.
Врз основа на член 49 став (5) од Законот за студен-

тскиот стандард (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13 и 120/13), министерот за образование 
и наука донесе
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П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ И 
НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕН-
ТСКИТЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ КОИ 

СТУДИРААТ ВО СТРАНСТВО

Член 1
Со овој правилник се пропишува видот на студен-

тските стипендии и начинот на доделување на студен-
тските стипендии на студенти кои студираат во стран-
ство.

Член 2
Видови на студентски стипендии за кои можат да 

конкурираат студентите се: 
- стипендии за додипломски студии од прв циклус 

во прва година на еден од првите сто рангирани универ-
зитети, односно првите двеста рангирани универзитети 
од областа на техничките науки според последната обја-
вена ранг-листа на глобални универзитети за високо об-
разование од Институтот за високо образование при 
Шангајскиот Џио Тонг универзитет;  

- стипендии за додипломски студии од прв циклус 
во прва година на Academy of Performing Arts (FAMU) 
во Прага, Република Чешка на студии од областа на 
филмската и музичката уметност која е од посебно на-
учно и образовно значење за Република Македонија; 

- стипендии за додипломски студии од прв циклус 
во прва година на еден од реномираните универзитети 
во светот од областа на ликовната уметност, кинематог-
рафија и филмска продукција, драмска уметност и му-
зика; 

- стипендии за додипломски студии од прв циклус 
на Универзитетот во Бостон, Соединетите Американ-
ски Држави на студии од областа на информатиката и 

- стипендии за други универзитети и студиски прог-
рами кои се од особено значење за Република Македо-
нија.

Член 3
Стипендијата се доделува за најмногу до вкупниот 

број на семестри за додипломски студии од прв циклус 
колку што се предвидени со статутот на странската ви-
сокообразовна установа.

Член 4
При еднаков број на бодови, предност во доделува-

њето на стипендијата се дава на оној кандидат кој има 
подобар успех остварен во средното образование.

Во случај ако кандидатите повторно имаат ист број 
на бодови, предност во доделувањето на стипендијата 
се дава на оној кандидат кој се определил за повисоко 
рангиран универзитет според последната објавена 
ранг-листа на глобални универзитети за високо образо-
вание од Институтот за високо образование при Шан-
гајскиот Џио Тонг универзитет. 

Член 5
На корисникот на стипендија целосно му се надо-

местуваат трошоците за студирање: уписнина и/или ме-
сечна стипендија, како и еден авионски билет на поче-
токот на студиите и еден авионски билет по завршува-
ње на студиите.

Висината на средствата за уписнина и/или месечна 
стипендија од ставот 1 на овој член се определуваат сог-
ласно доставен официјален документ од странската ви-
сокообразовна установа. 

Член 6
Од страна на Министерството за образование и нау-

ка се:
- врши проверка на документацијата на кандида-

тите,
- изготвува список на кандидатите на кои им се до-

делува стипендијата и истиот се објавува на интернет 
страницата на Министерството за образование и наука, 

- доставува на одобрување до министерот за образо-
вание и наука список на кандидати на кои им се доделу-
ва стипендија,

- известуваат сите кандидати по основ на изборот,
- решава во прв степен по жалби на студентите и
- доставуваат жалбите до Државната комисија за од-

лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен.

Член 7
Корисникот на стипендија ја користи стипендијата 

врз основа на склучен договор со Министерството за 
образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните 
права и обврски помеѓу давателот и корисникот на сти-
пендијата.

Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

     
Бр. 08-13466/4

15 ноември 2013 година Министер,
Скопје Спиро Ристовски, с.р.

__________
4128.

Врз основа на член 49 став (5) од Законот за студен-
тскиот стандард (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 15/13 и 120/13), министерот за образование 
и наука донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ И 
НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКИ-
ТЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИ-
РААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува видот на студен-

тските стипендии и начинот на доделување на студен-
тските стипендии на студентите кои студираат во Ре-
публика Македонија. 

Член 2
За студентска стипендија (во натамошниот текст: 

стипендија) може да конкурира редовен студент запи-
шан на додипломски студии од прв циклус на јавните и 
приватните универзитети и високообразовните устано-
ви во Република Македонија, согласно објавениот Кон-
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курс за доделување на студентски стипендии на редов-
ни студенти запишани на додипломски студии од прв 
циклус на јавните и приватните универзитети и високо-
образовните установи во Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Конкурсот).

Член 3
Студентите од член 2 од овој правилник пополнува-

ат електронска пријава и ја доставуваат потребната до-
кументација по Конкурсот.

Член 4
Распределбата на стипендиите по вид се врши  на 

следниот начин:
а) Прва група - 50 % од вкупниот број на стипендии 

се за студенти од социјалните категории;
б) Втора група - 30 % од вкупниот број на стипен-

дии се за студенти кои постигнале особено висок успех 
во учењето;

в) Трета група - 20 % од вкупниот број на стипен-
дии се за студенти кои се запишани на студиски програ-
ми од научните подрачја на природно-математичките, 
техничко-технолошките, биотехничките и/или медицин-
ските науки.

Член 5
Рангирањето на студентите од член 4 точка а) од 

овој правилник се врши на следниот начин:
- студентите добиваат најмногу до 100 бода, при 

што од вкупниот број бодови најмногу до 20 бода се до-
биваат за постигнатиот успех во образованието, за мате-
ријалните можности на студентите и нивните семејства 
се добиваат до 60 бодови, студентите кои до 18 години 
биле без родители и родителска грижа, студентите кои 
се категоризирани како лица со посебни потреби, сту-
денти-деца на самохран родител, студенти-деца на ко-
рисници на социјална помош и студенти-деца на корис-
ници на надомест по основ на технолошки вишок за 
кои вкупните приходи во семејството се под нето мини-
малната плата утврдена во Република Македонија доби-
ваат дополнителни 10 бодови, додека за студиска прог-
рама на која е запишан студентот-технички и медицин-
ски науки се добиваат дополнителни 10 бодови.

По основ на успехот во учењето, односно успехот 
остварен во текот на студирањето, бодовите се добива-
ат врз основа на следната формула:

Максимални бодови од остварен успех = Просечен 
успех Х 2

По основ на материјалните можности на студентите 
и нивните семејства бодовите се добиваат на следниот 
начин:

Семејно-материјална положба на студентот Бодови
до 35 % 60
од 35 % до 45 % 50
од 45 % до 55 % 40
од 55 % до 65 % 30
од 65 % до 75 % 20
Над 75 % 0

За критериумот материјални можности на студенти-
те и нивните семејства, се земаат вкупните месечни 
примања по член на семејство на студентот (месечните 
нето плати и годишните приходи по разни основи при-
кажани во образецот од Управа за јавни приходи – зем-
јоделска дејност, стопанска дејност, авторски права, из-
давање на простор и други приходи) во однос на про-
сечно исплатената месечна нето плата по вработен во 
Република Македонија за последните три месеци ут-
врдена од Државниот завод за статистика. По основ на 
овој критериум може да се добие најмногу 60 бодови. 
Ако месечните примања на семејството по член се по-
мали или еднакви со 35% од просечно исплатена месеч-
на нето плата во Република Македонија кандидатот го 
добива максималниот број на  бодови, ако месечните 
примања на семејството по член се поголеми од 35% а 
се помали или еднакви со 45% од просечно исплатена 
месечна нето плата во Република Македонија кандида-
тот добива 50 бодови, ако месечните примања на семеј-
ството по член се поголеми од 45% а се помали или ед-
накви со 55% од просечно исплатена месечна нето пла-
та во Република Македонија кандидатот добива 40 бо-
дови, ако месечните примања на семејството по член се 
поголеми од 55% а се помали или еднакви со 65% од 
просечно исплатена месечна нето плата во Република 
Македонија кандидатот добива 30 бодови, ако месечни-
те примања на семејството по член се поголеми од 65% 
а се помали или еднакви со 75% од просечно исплатена 
месечна нето плата во Република Македонија кандида-
тот добива 20 бода, а за месечните примања на семеј-
ството по член се повисоки од 75% од просечно испла-
тена месечна нето плата во Република Македонија не 
се добиваат бодови. 

Бодовите по основ на материјалните можности на 
студентите и нивните семејства се пресметуваат според 
формулата:

Максимални 60 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од татко + Последна 

исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата 
од други членови на семејството) /  Вкупен број на чле-
нови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска 
и професионална дејност / (12 месеци  *  Вкупен број 
на членови во семејство)]  + [Приходи од вршење земјо-
делска дејност / (12 месеци  *  Вкупен број на членови 
во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / 
(12 месеци  *  Вкупен број на членови во семејството)] 
+ [Останати приходи / (12 месеци  * Вкупен број на чле-
нови во семејството)]} ≤  35 % од просечно исплатена-
та месечна нето плата по вработен во Република Маке-
донија за последните три месеци утврдена од Државни-
от завод за статистика

Максимални 50 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од татко + Последна 

исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата 
од други членови на семејството) /  Вкупен број на чле-
нови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска 
и професионална дејност / (12 месеци  *  Вкупен број 
на членови во семејство)]  + [Приходи од вршење земјо-
делска дејност / (12 месеци  *  Вкупен број на членови 
во семејството) ] + [Приходи од имот и имотни права / 
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(12 месеци  *  Вкупен број на членови во семејството)] 
+ [Останати приходи / (12 месеци  * Вкупен број на чле-
нови во семејството)]}, > 35 %, а  ≤ од 45 % од просеч-
но исплатената месечна нето плата по вработен во Ре-
публика Македонија за последните три месеци утврде-
на од Државниот завод за статистика

Максимални 40 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од татко + Последна 

исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата 
од други членови на семејството) /  Вкупен број на чле-
нови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска 
и професионална дејност / (12 месеци  *  Вкупен број 
на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјо-
делска дејност / (12 месеци  *  Вкупен број на членови 
во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / 
(12 месеци  *  Вкупен број на членови во семејството)] 
+ [Останати приходи / (12 месеци  * Вкупен број на чле-
нови во семејството)]}, > од 45 %, а ≤ од 55 % од про-
сечно исплатената месечна нето плата по вработен во 
Република Македонија за последните три месеци ут-
врдена од Државниот завод за статистика

Максимални 30 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од татко + Последна 

исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата 
од други членови на семејството) /  Вкупен број на чле-
нови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска 
и професионална дејност / (12 месеци  *  Вкупен број 
на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјо-
делска дејност / (12 месеци  *  Вкупен број на членови 
во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / 
(12 месеци  *  Вкупен број на членови во семејството) ] 
+ [Останати приходи / (12 месеци  * Вкупен број на чле-
нови во семејството)]}, > од 55 %, а ≤ од 65 % од про-
сечно исплатената месечна нето плата по вработен во 
Република Македонија за последните три месеци ут-
врдена од Државниот завод за статистика

Максимални 20 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од татко + Последна 

исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата 
од други членови на семејството) /  Вкупен број на чле-
нови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска 
и професионална дејност / (12 месеци  *  Вкупен број 
на членови во семејство)]  + [Приходи од вршење земјо-
делска дејност / (12 месеци  *  Вкупен број на членови 
во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / 
(12 месеци  *  Вкупен број на членови во семејството)] 
+ [Останати приходи / (12 месеци  * Вкупен број на чле-
нови во семејството)]}, > од 65 %, а ≤ од 75 % од про-
сечно исплатената месечна нето плата по вработен во 
Република Македонија за последните три месеци ут-
врдена од Државниот завод за статистика

Максимални 0 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од татко + Последна 

исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата 
од други членови на семејството) /  Вкупен број на чле-
нови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска 
и професионална дејност / (12 месеци  *  Вкупен број 

на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјо-
делска дејност / (12 месеци  *  Вкупен број на членови 
во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / 
(12 месеци  *  Вкупен број на членови во семејството)] 
+ [Останати приходи / (12 месеци  * Вкупен број на чле-
нови во семејството)]}, > 75 % од просечно исплатена-
та месечна нето плата по вработен во Република Маке-
донија за последните три месеци утврдена од Државни-
от завод за статистика

Член 6
Студентите од член 4 точка б) од овој правилник 

кои постигнале особено висок успех во учењето добива-
ат најмногу до 100 бода за остварениот успех во текот 
на студирањето.

По основ на успехот во учењето, односно успехот 
остварен во текот на студирањето, бодовите се добива-
ат врз основа на следната формула:

Максимални бодови = Просечен успех Х 10

Член 7
Студентите од член 4 точка в) од овој правилник 

кои се запишани на студиски програми од научните 
подрачја на природно-математичките, техничко-техно-
лошките, биотехничките и/или медицинските науки до-
биваат најмногу до 100 бода.  

По основ на студиска програма на која е запишан 
студентот, бодовите се добиваат врз основа на следна-
та формула:

Максимални бодови = Просечен успех Х 10

Член 8
Од страна на Министерството за образование и нау-

ка се:
- врши прием и проверка на документацијата од кан-

дидатите, 
- изготвува конечен список на студентите на кои им 

се доделува стипендијата и истиот се објавува на интер-
нет страницата на Министерството за образование и на-
ука, 

- доставува на одобрување до министерот за образо-
вание и наука конечниот список на кандидати на кои 
им се доделува стипендија,

- известуваат сите кандидати по основ на изборот,
- решава во прв степен по жалби на студентите и
- доставуваат жалбите до Државната комисија за од-

лучување во управна постапка и постапка од работен 
однос во втор степен.

Член 9
Студентот кој конкурирал за два или повеќе вида на 

стипендии и ги исполнил условите за добивање, доста-
вува изјава до Министерството за образование и наука 
за кој вид на стипендија се определува.

Член 10
Стипендијата се доделува за вкупно семестри за до-

дипломски студии од прв циклус колку што се предви-
дени со статутот на високообразовната установа, освен 
за семестрите од првата студиска година и апсолвен-
тскиот стаж за студирање.
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Член 11
Корисникот на стипендија ја користи стипендијата 

врз основа на склучен договор со Министерството за 
образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните 
права и обврски помеѓу давателот и корисникот на сти-
пендијата.

Член 12
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

   
Бр. 08-13466/5

15 ноември 2013 година Министер,
Скопје Спиро Ристовски, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

4129.
Врз основа на член 20 од Законот за квалитетот на 

амбиентниот воздух („Службен весник на Република 
Македониjа“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11 и 59/12), ми-
нистерот за животна средина и просторно планирање и 
министерот за здравство донесоа

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, МЕТОДИТЕ И ПОСТАПКИ-
ТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА 

АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ*

Член 1
Предмет на уредување

Со овој правилник се пропишуваат критериумите, 
методите и постапките за оценување на квалитетот на 
амбиентниот воздух во однос на сулфур диоксид, азот 
диоксид, азотни оксиди, суспендирани честички со го-
лемина до 10 микрометри, суспендирани честички со 
големина до 2.5 микрометри, олово, бензен, јаглерод 
моноксид, озон, арсен, кадмиум, никел и полициклич-
ни ароматични јаглеводороди во воздухот (во натамош-
ниот текст: загадувачки супстанции).

Член 2
Дефиниции

1. „Фиксни мерења" се мерења извршени на фиксни 
локации, со контиунирано или дисконтиунирано зема-
ње на проба за да се одредат нивоата во согласност со 
бараниот критериум за квалитет на податоци;

2. „Индикативни мерења” се мерења чиј критериум 
за квалитет на податоци е понизок од критериумот кој 
се однесува на фиксните мерења;

3. „Референтни методи” се постапки во кои случај-
ната и систематска грешка се редуцирани до одредено 
ниво,  што придонесува,  истите да се применуваат за 
валидација на нови аналитички постапки за истиот ана-
лит (супстанцата што се анализира);

 Со овој правилник се врши усогласување со: 
- Директивата на Европскиот парламент и на Советот од 21 Мај 
2008 година за квалитет на амбиентниот воздух и за почист воз-
дух за Европа, 32008L0050, и со
- Директивата на Европскиот парламент и Советот од 15 декем-
ври 2004 зa арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични аромат-
ски јагленоводороди во амбиентниот воздух, 32004L0107

4. „Техники на моделирање” се разновидни матема-
тички пристапи за претставување на физичките и хе-
миските процеси во амбиентниот воздух, како и проце-
дури за промена на овие формулации, заедно со барани-
те влезни податоци за да се спроведе моделира-њето на 
квалитетот на амбиентниот воздух;

5. „Tехники на објективно оценување” се пристапи 
на одредување на приближни вредности кои се заснова-
ни на резултатите добиени од применетите техники на 
моделирање и извршените мерења;

6. “Kатастар на загадувачки супстанции во возду-
хот” е квалитативна и квантитативна евиденција на за-
гадувачките супстанции и изворите на загадување кои 
испуштаат зага-дувачки супстанции во воздухот во кој 
е вклучена и карта на загадувачките супстанции; 

7. „AOT40” (изразено во (µg/m3) помножено со ча-
сови), значи збир од разликите меѓу часовните концен-
трации поголеми од 80 µg/ m3 (= 40-ти делови од мили-
јардата) и 80 µg/ m3 во текот на даден период, со приме-
на на едночасовни вредности измерени меѓу 8:00 и 
20:00 според Средноевропско време секој ден;

8. “Амбиентен воздух” е надворешен воздух во тро-
посферата, во кој не е опфатен воздухот на работното 
место;

9. “Загадувачка  супстанција  на воздухот”  е секоја  
супстанција што човекот непосред-но или посредно ја 
внесува во амбиентниот воздух, а за којашто постои ве-
ројатност дека ќе има штетни ефекти  врз човековото 
здравје, односно врз животната средина ка-ко целина;

10. “Ниво” е концентрацијата на некоја загадувачка 
супстанција во амбиентниот воздух или нејзино таложе-
ње врз површина за еден определен временски период;

11. „Оценување“ е секоја метода што се користи за 
мерење, пресметување, предвидување или за процену-
вање на нивото на некоја загадувачка супстанција во 
амбиентниот воздух;

12. „Зона” е дел од територијата на Република Маке-
донија со дефинирани граници за це-лите на оценување 
и управување со квалитетот на амбиентниот воздух;

13. „Агломерација” е зона во која густината на насе-
лението е над 250.000 жители, или та-му каде што гус-
тината на населението е помалку од 250.000 жители, но 
каде што гу-стината на населеност по км2 ја оправдува 
потребата од оценување на квалитетот на амбиентниот 
воздух и управувањето со него;

14. „Азотни оксиди“ се збир на азот оксид и азот ди-
оксид дадени во милијардити делови и изразени како 
азот диоксид во микрограми на метар кубен;

15. „Суспендирани честички со големина до 10 мик-
рометри (PM10)“ се честички што минуваат низ влез се-
лективен по големина, со 50% ефикасност на непро-
пустливоста при аеродинамичен дијаметар од 10 μm;

16. „Горен праг на оценување”  е ниво под кое мо-
же да се користи комбинација од методи и  техники на 
моделирање за да се оцени квалитетот на амбиентниот 
воздух;

17. „Долен праг на оценување”  е ниво под кое мо-
же да се користат само техники на моде-лирање за об-
јективно оценување на квалитетот на амбиентниот воз-
дух;

18. „Прекурсори на озонот“ се супстанции коишто 
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придонесуваат за формирање на приземниот слој на 
озонот;

19. „Стандардни услови“ за оценување на концен-
трациите во амбиентниот воздух се температура од 293 
К и притисок од 101.3 kPa;        

20. „Испарливи органски супстанции (ИОС)” се си-
те органски супстанци од антропогени и биогени изво-
ри со исклучок на метанот, кои се способни да продуци-
раат фотохемиски оксиданси при реакции со азотни ок-
сиди во присуство на сончева светлина;

21. „Маргина на толеранција за гранична вредност“ 
е процент од граничната вредност до којшто оваа вред-
ност може да биде надмината во услови дефинирани со 
Законот за квалитетот на амбиентниот воздух;

22. „Гранична вредност“ е нивото утврдено врз ос-
нова на научните сознанија, со цел да се избегнат, спре-
чат или да се намалат штетните ефекти врз здравјето на 
луѓето односно животната средина како целина, а ко-
јашто треба да се постигне во даден период и штом ед-
наш ќе се постигне веќе да не се надминува;

23. „Ултра-периферни региони“ се одвоени, мали, 
изолирани региони кои се карактеризираат со локално 
време. 

24. „Валидни податоци“ се податоци кои се одлику-
ваат со точност, комплетност и кои исполнуваат прет-
ходно специфицирани критериуми.

25. „Временска покриеност“ се дефинира како про-
цент на време потребен за поставување на вредноста на 
прагот за времето кога се мери одредена загадувачка 
супстанца.

26. “Чување на податоци“ се дефинира како соод-
нос на времето кога инструментот обезбедува валидни 
податоци и времето кога треба да се пресмета статис-
тичкиот параметар или збирната вредност.

27. „Показател на просечна изложеност“ е просечно 
ниво на концентрација на суспендирани честички со го-
лемина до 2.5 микрометри PM2.5, одредено врз основа 
на мерења на локации во урбани средини на територија-
та на државата, кое ја изразува изложеноста на попула-
цијата. Показателот на просечна изложеност се корис-
ти за пресметување на националната цел за намалува-
ње на изложеноста и на обврската за изложеноста на 
концентрација на суспендирани честички со големина 
до 2.5 микрометри PM2.5;

28. „Обврска за изложеност на концентрација на 
суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри 
PM2.5“ е ниво утврдено врз основа на показателот на 
просечна изложеност, со цел да се намалат штетните 
влијанија врз човековото здравје, кое треба да се пости-
гне за одреден период; 

29. „Национална цел за намалување на изложе-
носта“ е процентот на намалувањето на просечната из-
ложеност на популацијата во државата, утврден за ре-
ферентната година, со цел да се намалат штетните вли-
јанија врз човековото здравје, кој треба да се постигне, 
кога тоа е можно, за даден период. 

Член 3

Оценување на квалитет на амбиентниот воздух во 
однос на целните вредности на арсен, кадмиум, никел 

и бензо(а)пирин

(1) Концентрациите на арсен, кадмиум, никел и 
бензо(а)пирин, кои што се користат како маркер за 
канцерогени ризици од полицикличните ароматични 
јаглеводороди во амбиентниот воздух, не треба да ги 
надминуваат целните вредности наведени во Поглавје 
Б, точка 3 од Уредбата за гранични вредности за нивоа 
и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот 
воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнува-
ње на граничните вредности, маргини на толеранција 
за гранична вреност, целни вредности и долгорочни 
цели.

(2) Врз основа на направена оценка на квалитетот 
на амбиентниот воздух се утврдуваат зоните и агломе-
рациите каде нивоата на арсен, кадмиум, никел и 
бензо(а)пирин се под целните вредности наведени во 
Поглавје Б, точка 3 од Уредбата за гранични вредности 
за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амби-
ентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за по-
стигнување на граничните вредности, маргини на толе-
ранција за гранична вредност, целни вредности и долго-
рочни цели.

 (3) Зоните и агломерацииите каде што целните 
вредности се надминати, во однос на вредностите наве-
дени во Поглавје Б, точка 3 од Уредбата за гранични 
вредности за нивоа и видови на загадувачки суп-
станции во амбиентниот воздух и прагови на аларми-
рање, рокови за постигнување на граничните вред-
ности, маргини на толеранција за гранична вредност, 
целни вредности и долгорочни цели, се утврдуваат врз 
основа на направената оценка на квалитетот на амбиен-
тниот воздух, при што се наведуваат потесните области 
каде има надминување, како и изворите кои го предиз-
викуваат надминувањето.

Член 4
Горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиен-
тниот воздух во однос на концентрациите на загадувачки

супстанци

Утврдувањето на горен и долен праг за оценување 
на квалитет на амбиентен воздух во однос на концен-
трациите на загадувачките супстанци, се врши според 
критериумите дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 5 
Оценување на квалитет на амбиентниот воздух во 

однос на праговите на оценување

(1) Квалитетот на амбиентниот воздух, во однос на 
загадувачки супстанци сулфур диоксид, азот диоксид и 
азотните оксиди, суспендирани честички со големина 
до 10 микрометри (PM10), суспендирани честички со го-
лемина до 2.5 микрометри (PM2.5), олово, бензен, јагле-
род моноксид, арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирин, 
во сите зони и агломерации, се оценува во согласност 
со постапките и методите утврдени во ставовите (2), 
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(3) и (4) од овој член и во согласност со критериумите 
утврдени во Прилогот  1 од Правилникот за методоло-
гијата за мониторинг за квалитетот на амбиентниот воз-
дух.

(2) Во сите зони и агломерации каде нивото на зага-
дувачките супстанци, го надминува горниот праг на 
оценување утврден за овие загадувачки супстанци во 
Прилогот  1 од овој правилник, се користат фиксни ме-
рења за оценување на квалитетот на амбиентниот воз-
дух кои можат да се дополнат со техники на моделира-
ње и/или со индикативни мерења за да се обезбедат со-
одветни информации за просторната распореденост на 
квалитетот на амбиентниот воздух.

(3) Во сите зони и агломерации каде нивото на зага-
дувачки супстанци е под горниот праг на оценување ут-
врден за овие загадувачки супстанци во Прилогот  1 од 
овој правилник, може да се примени комбинација на 
фиксни мерења и техники на моделирање и/или индика-
тивни мерења за оценување на квалитетот на амбиен-
тниот воздух.

(4) Во сите зони и агломерации каде нивото на зага-
дувачките супстанци е под долниот праг на оценување 
утврден за овие загадувачки супстанци во Прилог  1 од 
овој правилник, техниките на моделирање или техники-
те на објективно оценување или двете, се доволни за 
оценување на квалитетот на амбиентниот воздух. 

Член 6
Национална цел за намалување на изложеноста на сус-
пендираните честички со големина до 2.5 микрометри 

PM2.5  за заштита на човековото здравје

(1) Националната цел за намалување на изложенос-
та е утврдена во Прилог  4, оддел Б кој е составен дел 
на овој правилник. 

(2) Просечната изложеност на суспендираните чес-
тички со големина до 2.5 микрометри (PM2.5), утврдена 
во  Прилог  4 оддел Б од овој правилник, не треба да е 
поголема од обврската за изложеноста на концентраци-
ја на суспендираните честички со големина до 2.5 мик-
рометри (PM2.5) утврдени во Прилог 4 оддел В од овој 
правилник.

(3) Показателот на просечна изложеност за суспен-
дирани честички со големина до 2.5 микрометри 
(PM2.5) се оценува во согласност со Прилог  4, оддел А 
од овој правилник.

Член 7

Методи за оценување на квалитетот 
на амбиентниот воздух

(1) Оценувањето на квалитетот на амбиентниот воз-
дух се врши преку анализа на податоците за измерени-
те концентрации на сулфур диоксид, азот диоксид и 
азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 
10 микрометри (PM10), суспендирани честички со голе-
мина до 2.5 микрометри (PM2.5), олово, бензен, јагле-
род моноксид, озон, арсен, кадмиум, никел и 
бензо(а)пирен.

(2) При оценувањето на квалитетот на амбиентниот 
воздух се земаат предвид следните методи и податоци:

- фиксни мерења (контиунирани и дисконтиуни-
рани);

- индикативни мерења;
- техники на моделирање и комбинација од мерења 

и техники на моделирање;
- референтни методи;
- дополнителни извори на податоци, и 
- катастар на загадувачки супстанции во воздухот.

Член 8
Фиксни мерења

(1) Фиксните мерења на сулфур диоксид, азот диок-
сид и азотни оксиди, суспендирани честички со големи-
на до 10 микрометри (PM10), суспендирани честички со 
големина до 10 микрометри (PM2.5), олово, бензен, јаг-
лерод моноксид, арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пи-
рен се вршат согласно методите дадени во Прилогот 5 
oд Правилникот за методологијата за мониторинг за 
квалитетот на амбиентниот воздух.

(2) Мерењата од став (1) на овој член се вршат во се-
која зона и агломерација каде што горниот праг за оце-
нување во однос на пооделната загадувачка супстанца 
е надминат.

Член 9
Индикативни мерења

(1) Индикативни мерења на загадувачките суп-
станци, наместо фиксни континуирани мерења за кои 
ќе се обезбеди точност на податоци, несигурност и вре-
менска покриеност, онака како што се дадени во Прило-
гот 2 кој е составен дел на овој правилник, може да се 
одобрат согласно член 19 од Законот за квалитетот на 
амбиентниот воздух. 

(2) Индикативните мерења по случаен избор треба 
да бидат подеднакво распоредени во текот на целата го-
дина. 

(3) Критериуми за оценување на квалитетот на пода-
тоците добиени од индикативни мерења се дадени во 
Прилогот  2 од овој правилник.

Член 10
Техники на моделирање

(1) За да се обезбеди доволно ниво на податоци за 
оценување на квалитетот на амбиентниот воздух, мере-
њата можат да се дополнат со техники на моделирање.

(2) Техники на моделирање и комбинација од мере-
ња и техники на моделирање се применуваат при оцену-
вањето на квалитетот на амбиентниот воздух, како до-
полнување на фиксните мерења, таму каде што нивоата 
на загадувачките супстанции се наоѓаат помеѓу горни-
от праг за оценување и долниот праг за оценување, мо-
же да се употребат техники на моделирање и комбина-
ција од мерења и техники на моделирање. 

(3) Доколку нивоата на загадувачките супстанци се 
под долниот праг на оценување, техники на моделира-
ње и комбинација од мерења и техники на моделирање 
се доволни за оценување на квалитетот на амбинетниот 
воздух.

(4) Критериуми за оценување на квалитетот на пода-
тоците добиени со моделирање се дадени во Прилогот 
2 од овој правилник.
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Член 11
Утврдување на надминувањата на горниот и на дол-

ниот праг за оценување

(1) За загадувачките супстанци надминувањата на 
горниот и на долниот праг за оценување треба да се ут-
врдуваат врз основа на концентрациите во претходните 
пет години, таму каде што на располагање има доволно 
податоци. Се смета, дека еден праг за оценување е над-
минат, доколку во текот на тие пет години прагот за 
оценување е надминат во текот на три различни го-
дини. 

(2) Таму каде што на располагање има помалку од 
петгодишни податоци, за да можат да одредат надмину-
вањата на горниот и долниот праг за оценување, тие мо-
жат да се комбинираат со податоци добиени од:

- краткотрајни периоди на мерења во текот на годи-
ната, на локации за коишто постои веројатност дека ќе 
бидат типични за највисоките нивоа на загадување,

- катастарот на загадувачки супстанции на воздухот 
и

- методот на моделирање. 
(3) Кога се достапни помалку податоци за концен-

трациите на озон од потребните за период од пет го-
дини, заради утврдување на тоа дали долгорочните це-
ли за озон се надминати во текот на тие пет години, мо-
же да се комбинираат податоците добиени од методите 
наведени во став (2) на овој член.

(4) Во одредени зони и агломерации, каде што во те-
кот на било која од претходните пет години на мерење, 
концентрациите на озон надминале некоја долгорочна 
цел, се воведуваат задолжителни континуирани фиксни 
мерења. 

(5) Таму каде што се достапни податоци од фиксни 
дисконтинуирани мерења за помалку од пет години, и 
каде се карактеристични највисоки нивоа на загаду-
вање, за да се оценат концентрациите на озонот во  ам-
биентниот воздух, се користи и комбинација од подато-
ците добиени од катастарот на загадувачки супстанции 
на воздухот и  методот на моделирање. 

Член 12
Референтни методи за мерење на концентрациите 

на загадувачките супстанции

Референтните методи за мерење на концентрациите 
на загадувачките супстанции кои се користат за оцену-
вање на квалитетот на воздухот,  се дадени во Прилог 5 
од Правилникот за методологијата за мониторинг за 
квалитетот на амбиентниот воздух.

Член 13
Дополнителни извори на податоци

Во зоните или агломерациите за оценување на ква-
литетот на воздухот, освен податоците од мерењата се 
користат и дополнителни извори на податоци, за кои се 
прибираат следните информации: 

— опис на извршените активности за оценување;
— користени специфични методи, со референци 

кон методот;
— извори на податоци и на информации;
— опис на резултатите, вклучувајќи ги и несигур-

ностите, а особено опсегот на која било област или, до-
колку е релевантно, должината на патот во рамките на 
зоната или на агломерацијата во која концентрациите 
на загадувачките супстанци ја надминуваат граничната 
вредност, целната вредност или долгорочната цел, плус 
маргината на толеранција, доколку е применливо, и во 
секоја област во која концентрациите на загадувачките 
супстанци го надминуваат горниот праг или долниот 
праг на оценување и

— број на население кое потенцијално е изложено 
на нивоа кои ја надминуваат граничната вредност за 
заштита на човековото здравје.

Член 14
Катастар на загадувачки супстанции во воздухот

При оценувањето на квалитетот на амбиентниот воз-
дух во зоните и агломерациите се земаат предвид и по-
датоците содржани во Катастарот на загадувачки суп-
станции на воздухот согласно  Законот за квалитетот 
на амбиентниот воздух.

Член 15
Квалитет на  податоците од оценувањето на 

концентрациите на загадувачките супстанци

За обезбедување на квалитет на податоците кои се 
користат за оценувањето на концентрациите на загаду-
вачките супстанци се применуваат критериумите даде-
ни во Прилог 2 од овој правилник.

Член 16
Постапки за собирање на податоци и пресметување 

на статистички параметри

За собирање на податоци и пресметување на статис-
тички параметри за  загадувачките супстанци се приме-
нуваат критериумите дадени во Прилог 3 кој е составен 
дел од овој правилник.

Член 17
Објавување  на резултатите од оценувањето на 

квалитетот на  амбиентниот воздухот

(1) Резултатите од оценувањето на квалитетот на  
амбиентниот воздухот се објавуваат во вид на извеш-
таи согласно Законот за квалитетот на амбиентниот воз-
дух, кои се достапни на веб-страната на Министерство-
то за животна средина и просторно планирање.

(2) Годишниот извештај за податоците од оценува-
њето на квалитетот на  амбиентниот воздухот, се  вклу-
чува во Годишниот извештај за животната средина.

(3) Други видови извештаи  согласно став (1) од 
овој член  се објавуваат во однос со обврски-те од меѓу-
народните договори, кои ги ратификувала или на кои 
им пристапила Република Македонија. 

Член 18
Престанување на важност

Со денот на отпочнување со примена на овој пра-
вилник, престанува да важи Правилникот за критериу-
мите, методите и постапките за оценување на квалите-
тот на амбиентниот воздух („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 82/06 ).

Член 19
Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 Јану-
ари 2014 година. 

Бр. 08-7509/3 Бр. 07-5233/4
22 ноември 2013 година 17 септември 2013 година

Скопје Скопје

Министер за здравство,
Министер за живтона средина 

и просторно планирање,
Никола Тодоров, с.р. Абдилаќим Адеми, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

4130.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  29.11.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Држилово која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Држилово, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Држилово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-20931/1
29 ноември 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

4131.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности ( “Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 ), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  29.11.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Арнакија која е во надлежност 
на одржување на Одделението за катастар на недвиж-
ности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Арнакија, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина Ар-
накија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-20932/1
29 ноември 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

4132.
Врз основа на член 74 од Законот за катастар на нед-

вижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР

НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1
Во Правилникот за премер на недвижности („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 121/2013) 
во членот 84 став (2) зборовите: „*.xml / *.gml“ се заме-
нуваат со зборот : „* shp“.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 01-18919/3 Управен одбор
25 ноември 2013 година Претседател, 

Скопје Анета Јорданова, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4133.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11 136/11 и 79/13), како и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕР-
ЏИ ГРОУП ДОО Скопје, за влегување во сила на ли-
ценцата за производство на електрична енергија, на сед-
ницата одржана на 3.12.2013 година, донесе

 
О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство и дис-

трибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ 
ГРОУП ДОО Скопје, за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија во мала хидрое-
лектрана МХЕ „ПЕСОЧАНКА“ со реф. бр. 392 издаде-
на со Одлука УП1 бр. 07-48/13 од 09.05.2013 година, 
(„Службен весник на РМ“ бр. 70/13) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

ње во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-48/13
3 декември 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство и дистрибуција на елек-

трична енергија ХИДРО ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО 
Скопје, ул. 1632 бр.46, општина Гази Баба Скопје 
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2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата 

Производство на електрична енергија 

3. Датум на издавање на лиценцата
3.12.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
3.12.2048 година

5. Евидентен број на издадената  лиценца
ЕЕ - 123.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6550118

7. Единствен даночен број – 4043010503219

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

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носите-
лот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во ма-
ла хидроелектрана, во обем согласно техничките карак-
теристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „ПЕСО-
ЧАНКА“ со реф. бр. 392 на КП 23/82/83/84, КП 
2361/2/3/4, КП 3/3, КП 3740/2,  ИЛ 552, КО Годивје, Оп-
штина Дебарца.

10. Производни капацитети со кои се врши енер-
гетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е соста-
вен дел од оваа лиценца. 

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, ка-
ко и во согласност со Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија одобрени од страна на Ре-
гулаторната комисија за  енергетика. 

12. Права и обврски за носителот на лиценца    
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилници-
те и другите прописи кои ги пропишува или одобрува 
Регулаторната комисија за енергетика во согласност со 
закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти, 

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрична-
та енергија во мала хидроелектрана, да го почитува До-
говорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Опера-
торот на пазарот на електрична енергија, за откуп на це-
локупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енерги-
ја до точката на прием во системот за дистрибуција на 
електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енер-
гија до Регулаторната комисија за енергетика; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија.

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, нај-
доцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енерге-
тика да поднесе План за одржување на производните 
капацитети за период од пет години, годишна програма 
за реализација на планот, како и мислење за услогласе-
ност на Планот од носителот на лиценца за вршење на 
енергетска дејност дистрибуција на електрична енер-
гија.

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети; 

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-
трична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-
трична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-
денција

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи.

16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на делов-
ните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на електрич-
на енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-
тај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжител-
но се доставува и во електронска форма.  

Годишниот извештај треба да содржи податоци за: 
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на про-
изведената и испорачаната електрична енергија на точ-
ка на прием во системот за дистрибуција на електрична 
енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење 
на планираните и непланираните прекини, како и за 
причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија, составен од: 

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

ност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување, 

- заштита при  работа,
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на криз-

на состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализаци-

ја на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија; 

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енерги-
ја и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капаци-
тет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.

22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квали-
тетот на произведената електрична енергија и по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика, да доста-
вува писмен извештај за движењето на сите параметри 
кои што го определуваат квалитетот на произведената 
електрична енергија во определен временски период.

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за енер-
гетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности.
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24. Мерки во случај на неисполнување на об-
врските од страна на носителот на лиценцата 

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

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПЕСО-
ЧАНКА,  реф. бр. 392

- број на производни единици (агрегати): .......еден 
- проценет животен век ...........................40 години
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината:
- тип Пелтон хоризонтална
- производител ............VAP Hydro, Pleven, Bulgarija 
- нето пад ........................................................184 m
- номинален проток ................................0,700 m3/s
- број на вртежи .......................................600 min-1
- максимална/номинална моќност .....1175 kW/1125 kW  
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот:
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење 
- вратило хоризонтална
- работен напон 0,4 kV 
- фреквенција 50 Hz   
- производител: .........MARELLI GENERTORS, Italy
- номинална привидна моќност ...............1250 kVА
- номинална активна моќност ...................1125 kW  
- број на вртежи ........................................600 min-1
- cosφ ....................................................................0.9
- ниво на заштита ...............................................IP23
- класа на изолација ...............................................F
- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформаторот:
- тип трофазен, сув
- производител: .............Transformatori elettrici Italy 
- преносен однос ...........................0,4/10(20) kV/kV
- моќност ..................................................1600 kVA
- фреквенција ...................................................50 Hz  
- напон на краток спој .........................................6%

___________

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА 
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА

4134.
Врз основа на членот 144 од Законот за авторското 

право и сродните права на Република Македонија („Сл. 
весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10, 51/11 и 147/13), како 
и членовите 13, 24 и 48 од Статутот на Здружението за 
заштита на авторски музички права (во понатамошен 
текст ЗАМП) , Собранието на  ЗАМП, на седницата од-
ржана на  ден  2.12.2013 година го донесе следниов

П Р А В И Л Н И К
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ

НАДОМЕСТОЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Правилникот за распределба на авторските надомес-

тоци (во натамошниот текст: Правилник), ги утврдува 
основните начела за распределба на авторските надо-
местоци на носителите на авторски музички права (во 
понатамошен текст: носители на права) кои ЗАМП ко-
лективно ги управува врз основа на Решението за дава-

ње  дозвола, согласно Законот за авторското право и 
сродните права  на Република Македонија (во поната-
мошен текст: ЗАПСП) .

Член 2
ЗАМП е организација за колективно управување на 

авторските музички права на носителите на права која 
согласно со Решение за давање  дозвола на Министер-
ството за култура на Владата на Република Македонија 
бр.54-54-5454/1 од 03.04.2011 година објавено во 
„Службен весник на РМ“ бр. 65/11 од 10.05.2011 го-
дина, ги управува следните права:

1. Умножување и изнајмување несценски музички 
дела на фонограми и видеограми;

2. Јавно соопштување несценски музички дела ( јав-
но изведување; јавно пренесување; радиодифузно еми-
тување; реемитување и ставање на располагање на јав-
носта);

3. Кабелско реемитување на музички несценски 
дела;

4. Надомест од правото на следство на оригинал (ра-
копис) на музички  дела;             

ЗАМП во случаите на единствените надоместоци 
согласно ЗАПСП а предвидени во Статутот,  колектив-
ното управување на правата може да го врши по овлас-
тување на други организации на носители на права пре-
ку склучување посебен договор или може со договор 
да овласти друга соодветна организација да го врши ко-
лективното управување на тие права.    

ЗАМП може да врши административно технички ра-
боти за права кои се надвор од правата за кои има доз-
вола, а се во надлежност на други здруженија согласно 
договор.  

            
Член 3

Правата од член 2 на овој Правилник, ЗАМП ги уп-
равува врз основа на Законот за авторското право и 
сродните права, Статутот на ЗАМП, овој Правилник и 
други акти и одлуки донесени врз основа на Статутот. 
Во согласност со соодветните законски прописи, 
ЗАМП го обезбедува колективното управување со мо-
ралните и материјални права на носителите на   права.

Член 4
ЗАМП колективно ги управува авторските музички 

права на  носителите на  права кои со пријавување на 
своите дела или врз основа на договор за тоа му даваат 
овластување на ЗАМП.

Колективно управување ЗАМП остварува и без до-
говор со носителите на правата, врз основа на одредби-
те од член 130 од Законот за авторското право и сродни-
те права.

Странските автори и членовите на странските орга-
низации, уживаат еднаква заштита како и домашните 
автори, доколку така е определено со меѓународен дого-
вор, со Законот за авторското право и сродните права 
на Република Македонија, ако постои фактички рецип-
роцитет и согласно Статутот на ЗАМП.

Член 5
Авторските права на носителите на права ЗАМП ги 

управува под еднакви услови.
Одредбите на овој Правилник се задолжителни за 

сите носители на права чии права ЗАМП ги управува.
Носителот на права, не може да овласти друго фи-

зичко или правно лице да ги управува неговите автор-
ски права, ниту тоа може да го чини сам, без претходно 
одобрение на ЗАМП.

Доколку  носителот на права постапи спротивно на 
одредбите на овој член, ЗАМП може да бара од него на-
домест на штета.
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Член 6
На македонските државјани чии авторски права ко-

лективно ги управува ЗАМП, а кои се постојано населе-
ни во странство, може да им се овозможи зачленување 
во странска организација од 01 јануари наредната ка-
лендарска година, за одредена земја или за цел свет, ос-
вен за територија на Република Македонија.

Поединечни одлуки за ова прашање донесува  Соб-
ранието на ЗАМП на барање на авторот, како и добие-
на согласност за прием од странската организација.

На авторот му се одобрува зачленување во странска-
та организација, врз основа на негова поднесена писме-
на изјава во ЗАМП заверена кај нотар, а влегува во си-
ла  од 1 јануари наредната година.

Ако авторот од став 1 на овој член повторно се насе-
ли во Р.Македонија, должен  е да го откаже колективно-
то управување на странската организација и за тоа да 
го извести  ЗАМП.         

Член 7
ЗАМП може колективно да ги управува авторските 

права и на други автори врз основа на договор со соод-
ветни авторски организации.

Член 8
Колективно управување на авторските права на ма-

кедонските носители на права во странство, ЗАМП ги 
остварува врз основа на посебни договори што ќе ги 
склучи со соодветни организации на носители на 
права.

Договорите ЗАМП ги склучува во согласност со за-
конските прописи и меѓународни договори.

Член 9
ЗАМП колективно ги управува, на територијата на 

Р.Македонија, и правото од умножување и изнајмува-
ње несценски музички дела на фонограми и видеог-
рами, јавно соопштување несценски музички дела ( јав-
но изведување; јавно пренесување; радиодифузно еми-
тување; реемитување и ставање на располагање на јав-
носта), кабелско реемитување на музички несценски де-
ла на странските носители на права, согласно ЗАПСП, 
а врз основа на меѓународни конвенции и други догово-
ри склучени помеѓу Р.Македонија и другите земји, ка-
ко и врз основа на реципрочни договори склучени поме-
ѓу ЗАМП и соодветните странски организации на носи-
тели на права.

Член 10
ЗАМП може да врши административно технички ра-

боти за права кои се надвор од правата за кои има доз-
вола, а се во надлежност на други здруженија согласно 
договор.

Член 11
 ЗАМП колективно ги управува само објавените 

несценски музички дела.

Член 12
Во колективното управување на авторските музич-

ки права, ЗАМП  ги извршува следниве работи:
1. Неисклучиво пренесува пренесува право за корис-

тење авторски дела со договор или на друг пишан на-
чин;

2. Ги прибира утврдените надоместоци од корисни-
ците и врши нивна распределба на носителите на права-
та во согласност со закон и општите акти;

3. Врши пресметка, рапределба и исплата на автор-
ски надоместоци примени од странските организации, 
за користење дела од домашни автори во странство;

4. Склучува договори за умножување несценски му-
зички дела на фонограми и видеограми, како и за други 
видови користења на музички несценски дела и го кон-
тролира извршувањето на тие договори;

5. Од корисниците на музички дела собира програ-
ми и податоци за изведените и снимените дела и води  
евиденција за тоа;

6.  Врши контрола за користењето на авторските 
дела;

7. Ги врши правните работи и односите  на носите-
лите на правата со корисниците и води постапки пред 
судовите и другите органи заради заштита на авторско-
то право и слично;

8. Презема и други мерки предвидени со законот и 
со други прописи заради заштита  и остварување на ко-
лективното управување на авторските  музички права.

Член 13
ЗАМП може да поведе и да води спорови пред судо-

вите и другите органи заради остварување на авторски-
те права, во свое име и за сметка на авторот, само со по-
себно полномошно од авторот чие право е предмет на 
спорот.

За застапување пред судовите и другите органи, за-
ради колективното управување на авторските музички 
права и правата, на ЗАМП не му е потребно посебно 
полномошно од авторот.

Во случај на спор меѓу членови на ЗАМП, ЗАМП 
нема да поведе постапка во име на еден од нив.

                                                       
Член 14

Репертоарот на ЗАМП го сочинуваат објавени му-
зичко несценски дела како што се:

а) ораториуми, кантати, дела на симфониската, ка-
мерната, солистичката, хорската, забавната, детската, 
народната, џез музиката и сл.;

б) извадоци од музички сценски дела (опери, ба-
лети, оперети и сл.) без оглед на нивното траење под ус-
лов тие извадоци да не претставуваат драмска целина;

в) музика од музичко - кореографски дела 
(концертни и радио изведувања) без оглед на траењето;

г)музички дела користени во драмски дела, било да 
се користени како музичка придружба или како музич-
ка илустрација или да се вклопени во самиот драмски 
текст; 

д) музика користена во ТВ серии, ТВ филмови и ки-
нематографски филмови што се емитуваат преку теле-
визија;

ѓ) несценски музички дела кои драмско-сценски 
или кореографски се прикажуваат на сцена или телеви-
зија;

е) музика за музичко-литературни емисии или при-
редби (музички приказни, рецитали, хумористични и 
слични емисии, приредби и слично); 

ж) музички дела употребени за шпици, звучни за-
писи, интермеца со звучна илустрација;

з) обработка на народни творби.

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член  15
Документацијата на ЗАМП ја сочинува:
- документација на дела;
- документација на автори, носители на права;
- документација на странски дела, автори, носители 

на  права.
a) Документација на дела
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Член 16

Секој автор или носител на авторски права должен 
е своите дела (односно дела за кои стекнал право) да ги 
пријави во ЗАМП на пропишан образец - пријава на 
дело, со наведување на сите податоци кои влијаат на 
правилната заштита на авторските права и распределба-
та на авторските надоместоци.

За точноста на податоците одговара поднесителот 
на пријавата. Пријавата која ќе ја поднесе еден од носи-
телите на авторски права се прифаќа за точна се додека 
поинаку не се докаже. Подносителот на пријавата е од-
говорен спрема ЗАМП и спрема другите носители на 
авторско право за штетата која би произлегла од неточ-
ни и непотполни податоци. 

Со пријавата на дело авторот го овластува ЗАМП 
да ги штити неговите авторски права на јавна изведба 
во земјата и во странство, под исти услови како и носи-
телите на авторски права кои потпишале договор со 
ЗАМП, со што го овластуваат да ги штити нивните 
права.

Пријавите на дела доставени до ЗАМП до 31 декем-
ври влегуваат во пресметката за тековната година.

Ако делото не е пријавено, ЗАМП ја остварува заш-
титата врз основа на податоците со кои располага.

Член  17
За домашните дела издадени во странство или созда-

дени во соработка со странски автори, ќе бидат прифа-
тени за точни оние податоците што ќе ги прифати 
странската организација, доколку домашниот носител 
на авторско право не ја оспори таквата пријава со веро-
достојна документација или на некој друг начин.

Член  18
Примената на документацијата која служи за изме-

нување и дополнување на податоците на веќе пријаве-
ните дела се земаат предвид до 31 декември  во тековна-
та година.

Податоците за изменување и дополнување кои ќе 
стигнат по тој рок ќе се применат во следната пресмет-
ка на авторскиот надоместок.

Член  19
Авторот, покрај своето граѓанско име  може да ко-

ристи и псевдоним.
Недозволено е да се користи псевдоним на веќе по-

стоечко граѓанско име или псевдоним на некој автор, 
односно носител на права. Според тоа, пред употреба 
на псевдоним потребно е од ЗАМП да се побара инфор-
мација дали веќе постои такво граѓанско име, односно 
псевдоним на некој домашен или странски автор, од-
носно носител на право.

Член  20
Доколку граѓанските имиња на авторите се иден-

тични, потребно е да се направи разлика помеѓу имиња-
та со цел авторскиот надоместок правилно да се распо-
реди.

Член  21
Доколу ЗАМП има сознание дека е дојдено до спор-

на ситуација помеѓу коавторите за одредено дело, ќе ја 
блокира исплата на авторскиот надоместок во целина 
или само за спорниот дел, се до решавање на спорот, а 
врз основа на доставен меѓусебен договор или судска 
одлука.

б) Документација на автори, носители на права

Член  22
 Носителите на права се должни да го пријават ав-

торското дело.
 Носителот на права е должен да под полна матери-

јална и кривична одговорност на пропишан образец ги 
наведе неговите точни, лични податоци, како и за секо-
ја промена по писмен пат благовремено го извести 
ЗАМП.

Член  23
Носителите на права се должни да достават до 

ЗАМП еден примерок од секој издавачки договор, кој 
го склучиле со домашен или странски издавач, како и 
еден примерок од секој договор кој ќе го склучи со про-
изведувачот на комерцијален филм, ТВ-филм или ТВ-
серија заради користење музика во филм, односно се-
рија, како и сите други видови договори за нарачка или 
користење музички дела.

Доколку носителот на права не постапи согласно 
став 1 од овој член, во тој случај ЗАМП ќе ја земе во 
предвид документацијата со која располага.

Член  24
Наследникот на авторските права е должен на про-

пишан образец да ги наведе точните лични податоци, 
да достави до ЗАМП копија на правосилно оставинско 
решение, во кој предмет е наведен како наследник на 
авторско право, а оригиналот на правосилното оставин-
ско решение го приложи на увид.

Наследникот на авторските права со ЗАМП склучу-
ва Договор за колективно управување.

в) Документација на странски дела, автори, 
носители на права

Член  25
Согласно со правилата на Меѓународната Конфеде-

рација на друштва на автори и композитори (CISAC) и 
правилата на Меѓународното Биро на друштва за заш-
тита на правата на снимање и механичка репродукција 
(BIEM), а врз основа на билатералните меѓународни до-
говори за меѓусебно застапување на база на реципроци-
тет, кои ЗАМП ги склучува со странски организации, 
документацијата на ЗАМП ја сочинува и странската до-
кументација.

Странската документција од претходниот став е: 
Меѓународната база на автори и носители на авторски 
права IPI (Interested Parties Information), Me|unarodna 
база на дела WID (Musical Works Information Database), 
WWL(World Works List) и CIS-Net, меѓународна база 
на дела, модификациони картици и дописи и друга до-
кументација добиена од странските организации.  

 
Член 26

Авторскиот надоместок за делата од странскиот ре-
пертоар се пресметува согласно одредбите на овој Пра-
вилник, договорите за меѓусебно застапување склучени 
со странски соодветни организации на носители на 
права, како и врз основа на документацијата што тие ор-
ганизации ја доставуваат за делата на своите членови.

Член 27
Распределба на надоместокот помеѓу носителите на 

права на едно дело - членови на едно или повеќе стран-
ски организации, се врши врз основа на учествата наз-
начени на интернационалната картичка доставена за 
тоа дело.

Ако интернационалната картичка не содржи подато-
ци за учествата на носителите на права - членови на раз-



 Стр. 94 - Бр. 169                                                                             5 декември 2013

лични авторски организации, надоместокот за тоа дело 
се распределува врз основа на правилата на ЗАМП.

Член 28
Ако податоците кои ќе ги достават повеќе странски 

организации за исто дело се различни, авторскиот надо-
месток за тоа дело не се исплаќа се до разрешувањето 
на спорот на заинтересираните организации.

Член  29
Ако не постојат податоци за изведеното дело, а врз 

основа на податоците од програмите и другата докумен-
тација е утврдено кој е композитор на тоа дело,тогаш 
целиот авторски надоместок му се исплатува на друш-
твото на кое му припаѓа композиторот.

Член 30
Ако во програмата не е наведено полното име на ав-

торот на изведеното дело, а врз основа на другите пода-
тоци  може да се претпостави дека авторот е заштитен, 
тогаш таквото дело се внесува во посебен список-цир-
кулар кој се доставува до странските организации зара-
ди собирање на потребната документација.

Согласно правилата на меѓународните организации 
BIEM/CISAC, во циркуларот не се внесуваат делата чиј 
вкупен авторски надоместок не го преминува денарски-
от износ на 10 американски долари за еден пресметко-
вен  период.

Странската документација не може да се дополни 
доколку не се добие валиден одговор на циркуларот, 
пропратен со соодветна документација во рок од три го-
дини. По истекот на трите години, авторските надомес-
тоци за делата се распределуваат во вонредни приходи 
и на тој начин се вклучуваат во системот на распре-
делба.

III. ПРИЈАВА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДЕЛА

Член  31
Музичко дело (оригинално или обработка) се кате-

горизира и определува согласно на ефективното трае-
ње на делото .

Авторот на делото е должен при пријавувањето да 
го назначи неговото траење .

Член 32
Пријавата на дело содржи податоци за ЗАМП, лич-

ни податоци за поднесителот на пријавата и особено:
1. Наслов на делото и ставовите (година на создава-

њето);
2. Автор на музика (име и презиме);
3. Автор на текстот, преведувач, кореографијата 

(име и презиме);
4. Автор на аранжманот - обработката (име и пре-

зиме);
5. Издавач (година кога делото е издадено);
6. Траење (на целото дело и ставовите);
7. Изведувачки состав-изведувач;
8. Дали е делото снимено (носач на звук) и каде се 

наоѓа снимката;
9.  Каде се наоѓа партитурата и материјалот на де-

лото;
10. Референтен број (пополнува ЗАМП);
11.Согласност на коавторите за пријава  на дело 

(согласно чл. 60 од Правилникот );
Составен дел на овој Правилник е пријавата на 

дело.
IV. РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕСТО-
ЦИ НАПЛАТЕНИ ЗА ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА  

НЕСЦЕНСКИ МУЗИЧКИ ДЕЛА (ЈАВНО ИЗВЕДУ-
ВАЊЕ, ЈАВНО ПРЕНЕСУВАЊЕ, РАДИОДИФУЗНО 
ЕМИТУВАЊЕ, РЕЕМИТУВАЊЕ И СТАВАЊЕ

НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ЈАВНОСТА)

А) РЕПАРТИЦИСКИ КЛАСИ И ФОНДОВИ

Член  33
Авторските надоместоци за изведените музички де-

ла во една календарска година се разликуваат според 
репартициските класи на прибирани  средства. Автор-
ските надоместоци од секоја репартициска класа на 
прибрани средства се внесуваат во соодветниот репар-
тициски фонд.

Секој репартициски фонд се состои од надоместок 
наплатен за изведба на дела од соодветната репартицис-
ка класа.

Во случај на несразмерно високи трошоци за колек-
тивно управување, наплатата остварена од поединечни-
те репартициски класи на користење на музичките 
дела, Управниот одбор на ЗАМП може да предложи на 
Собранието за таа категорија  да не се работи посебен 
репартициски фонд. Прибраните средства да се вклу-
чат во друг репартициски фонд, така што прибраните 
средства се распределуваат врз основа на програмата 
на тој фонд.

Член  34
Со овој Правилник се утврдуваат следниве репарти-

циски класи:
100)  Радио
(Јавно  претпријатие  Македонско радио)
200) Концерти на сериозна музика
300) Телевизија
(Јавно претпријатие Македонска телевизија)
400) Приредби
500) Угостителски објекти со жива музика
600)Концерти на популарна музика
700)  рговски радиодифузни друштва на локално ниво
(радио и телевизиски програмски сервиси)
800) Трговски радиодифузни друштва на регионал-

но ниво
(радио и телевизиски програмски сервиси)
900) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво
(радио програмски сервиси)
 910) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво
(телевизиски  програмски сервиси).
                  

Член 35
Паричните фондови на репартициските класи се сос-

тавени од следниве видови приходи:
100)  Радио (приходите од Јавното претпријатие ма-

кедонско радио , дел од приходите од апаратите за ме-
ханичка репродукција на музика во локалите, како и 
приходите од радијските кабелски мрежи);

200) Концерти на сериозна музика ( приходите од 
концерти на сериозна музика );

300) Телевизија (приходите од Јавното претприја-
тие македонска телевизија, дел од приходите од апара-
тите за механичка репродукција во локалите и дел од 
приходите од телевизиските кабелски мрежи);

400) Приредби (приходите од игранки, забави, мод-
ни ревии, артистички и спортски приредби и сл.);

500)  Угостителски објекти со жива музика - прихо-
ди остварени врз оваа основа.

600) Концерти на популарна музика (приходите од 
концертите на популарна музика);

700) Трговски радиодифузни друштва на локално 
ниво  (приходите од  радио и телевизиски програмски 
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сервиси врз оваа основа, дел од приходите од апарати-
те за механичка репродукција и приходите од телеви-
зиските и радијските кабелски  мрежи);

800) Трговски радиодифузни друштва на регионал-
но ниво (приходите од радио и телевизиски програ-
мски сервиси врз оваа основа, дел од приходите од апа-
ратите за механичка  репродукција и приходите од теле-
визиските и радијските кабелски  мрежи);

100) Трговски радиодифузни друштва на државно 
ниво (приходите од радио програмски сервиси врз оваа 
основа, дел од приходите од апаратите за механичка  
репродукција и приходите од телевизиските и радијски-
те кабелски  мрежи);

910) Трговски радиодифузни друштва на државно 
ниво (приходите од телевизиски програмски сервиси 
врз оваа основа, дел од приходите од апаратите за меха-
ничка  репродукција и приходите од телевизиските и 
радијските кабелски  мрежи);       

Член 36
Приходите по основ на авторскиот надомест за ко-

ристење на авторското право за дистрибуција на радио 
и телевизиски програми во кабелска мрежа  остварени 
во текот на календарската година, по одбивањето на 
трошоците на заштита се делат на таков начин што за 
домашните  радиодифузни друштва се  зголемуваат со-
одветните репартициски класи, а за странските  радио-
дифузни друштва, авторскиот надоместок се исплаќа 
на странските организации, во земјата со економско се-
диште на соодветното радиодифузно друштво.

Член 37
Средствата на организацијата остварени од камати 

на вложени средства во банка и други приходи, во из-
нос од 50% се распределуваат меѓу авторите,  сразмер-
но на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле 
согласно со податоците за користени дела од членот 
135 став (1) од ЗАПСП и согласно со електронската еви-
денција од членот 135-а став (1) од ЗАПСП, а останати-
те 50% од средствата на организацијата остварени од 
камати на вложени средства во банка и други приходи 
се распределуваат на начин што 70% се распределуваат 
меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместо-
кот кои тие го оствариле согласно со податоците за ко-
ристени дела од членот 135 став (1) од  ЗАПСП и сог-
ласно со електронската евиденција од членот 135-а 
став (1) од ЗАПСП, а 30% се распределуваат подеднак-
во на сите автори кои се застапени во евиденцијата на 
автори на организацијата.

Средствата кои организацијата ги прибира од корис-
ниците, а се пресметуваат во паушални износи, во из-
нос од 70% се распределуваат меѓу авторите  сразмер-
но на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле 
согласно со податоците за користени дела од членот 
135 став (1) од ЗАПСП и согласно со електронската еви-
денција од членот 135-а став (1) од ЗАПСП, а останати-
те 30% се распределуваат подеднакво на сите автори  
кои се застапени во евиденцијата на автори на организа-
цијата.

      
Член 38

За покривање на вкупните трошоци за работа на 
Здружението може да се користат средства од прибра-
ните надоместоци во износ до 15%, а во случај на ко-
лективно управување со единствениот надоместок, оп-
ределен со  закон, не повеќе од 20%.

Трошоците за водење на судските постапки, судски-
те такси, трошоците за вештачење, адвокатските трошо-

ци и извршните трошоци се утврдуваат со одлука на 
Собранието и тие не влегуваат во вкупните трошоци на 
ЗАМП.

Трошоците за колективно управување ги теретат си-
те репартициски фондови во единствен процент.

      
Член 39

Поединечните пресметки и исплатите на надоместо-
ците на авторите се вршат најмалку еднаш годишно нај-
доцна до крајот на март во тековната за претходната го-
дина.

Член 40
Распределбата на авторските надоместоци се врши 

врз основа на општата пресметка која:
а) ги утврдува вкупните трошоци за колективно уп-

равување;
б) го утврдува нето-износот на репартициските фон-

дови;
в) ја утврдува вредноста на поенот за соодветна ре-

партициска класа;
Финансискиот план за прибраните средства за рас-

пределба и исплата на надоместоците ја утврдува Соб-
ранието на ЗАМП на предлог на Управниот одбор.

Б) ПОЕДИНЕЧНА РАСПРЕДЕЛБА

Член  41

Распределбата на надоместоците  се врши согласно 
со евиденциите и податоците за користење на делата,  а 
паушално кога не е можно или предизвикува неразум-
ни трошоци, според принципот на правичност.

Распределбата  на авторските надоместоци се врши 
за заштитени дела што се појавиле во програмите доста-
вени до ЗАМП во определен рок за една репартициска 
година.     

За распределба се земаат предвид сите собрани 
програми, освен:

а) неверодостојните програми;
б) нејасните и нечитливите програми;
в) програмите за кои не е наплатен авторски надо-

мест.
Програмите кои се доставени по определениот рок 

ќе се земат предвид за распределба во наредната репар-
тициска година.

Надоместоците од радиодифузно емитување на ав-
торски дела се распределуваат меѓу авторите, врз осно-
ва на податоците за исплата добиени од системот за 
електронска евиденција на емитувани авторски дела, 
согласно со закон.

            
Член 42

Авторските надоместоци врз основа на правата од 
јавно соопштување се пресметуваат и исплатуваат на 
домашните и странските автори, најмалку еднаш го-
дишно.

Од средствата кои се пресметани за исплата на авто-
рите на име авторски права се издвојуваат парични 
средства за резервен фонд од 10%, кои произлегуваат 
од меѓународните договори за заемно застапување на 
здруженијата за колективно остварување на правата.

Авторските надоместоци остварени во странство се 
исплатуваат на македонските автори веднаш по обра-
ботката на исплатните списоци, добиени од странските 
организации.

Член 43
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Врз основа на општата пресметката и податоците за 
изведените дела, за домашните автори се прават поеди-
нечни пресметки и исплата на авторските надоместоци.

Поединечната пресметка му се доставува на авто-
рот, односно на носителот на авторските права при ис-
платата, а најдоцна два месеца од денот на исплатата 
на авторските надоместоци.

Авторските надоместоци се исплатуваат на домаш-
ните носители на права само ако нето-сумата за испла-
та го премине минималниот износ што ќе го утврди 
Собранието. Надоместоците под минималниот износ се 
исплатуваат во онаа репартициска година кога нивниот 
збир ќе го помине определениот минимум. Исклучи-
телно, на барање од носителот на права, исплата може 
да се изврши и порано во вид на аконтација, според од-
луката на Управниот одбор.

Авторските надоместоци остварени во странство 
им се исплатуваат на домашните носители на права по-
сле одбивањето на трошоците за колективно управу-
вање, без оглед на височината на нето-износот. 

Висината на трошоците ја утврдува Собранието. 
Штом надоместокот, примен од странска организација, 
не го поминува минималниот износ што ќе го утврди 
Собранието, на авторот не му се доставува пресметката 
на таа организација.

Висината на минималниот износ го утврдува Собра-
нието посебно за домашните надоместоци и посебно за 
надоместоците од странство.

Член 44
Сите податоци за остварените авторски надоместо-

ци на одделни носители на права се деловна тајна и мо-
жат да се дадат  само на барање на носителот на права 
на кој се однесуваат, како и на барање од судот во слу-
чај на водење судска постапка против носителот на 
право, или по барање на друг орган согласно со закон.    

Член 45
Секој  носител на права има  право на  увид во лич-

ните податоци за користење на неговите дела,  на  
пресметката и  на другата документација поврзана со 
тоа. 

Носителот на права има право, да поднесе приговор 
и  достави  докази доколку е незадоволен од извршена-
та пресметка.                                   

Приговорот од  став 2  на овој член  се  поднесува  
до  Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од при-
емот на поединечната пресметка. 

По  приговорот  од  став  2 на овој член, одлучува  
Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мисле-
ње од Стручната служба и/или други органи кои  распо-
лагаат  со содветни  податоци,  најдоцна  во  рок  од  30 
дена  по приемот на приговорот.   

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на 
права има право да поднесе жалба до Собранието, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.                                                                                                    

Одлуката на Собранието е конечна. 

В) ПОЕНТИРАЊЕ НА ДЕЛАТА

Член 46
 
 Пресметката на авторскиот надомест се определува 

врз  основа на ефективното траење на изведбата, емиту-
вањето или било каква употреба на музичкото дело.

       
Траење     Коефициент
1-4 минути             1
5-8 минути             3
 9-15 минути 5
16-20 минути 6
21-25 минути 7

26-30 минути     ` 8 и.т.н. 
Секоја минута од ефективното траење на делото се 

множи со соодветниот коефициент.
Деловите со траење над 30 секунди се сметаат како 

цела минута.    
                                                  

Член 47
Врз основа на начинот на употреба на делото и сте-

пенот на застапеност на музиката во делото, видот на 
изведувачкиот состав, музичкото дело кое се употребу-
ва или користи како :

- авизо музика, односно употреба на музички моти-
ви за најава и/или одјава на програма или емисии 
(вести, репортажи, драми и сл), за раздвојување на де-
лови од иста емисија (звучни завеси, џинглови или му-
зички ефекти во реклами) или повеќе различни емисии, 
добива коефициент 0,50.

- кулисна музика, односно употреба на музички де-
ла или нивни фрагменти како кулисна музика во говор-
ни емисии (вести, репортажи, како и во својство на 
придружна музика во емисиите од други жанрови (пое-
зија, проза, ТВ серија, драма и сл.) добива коефициент 
0,10.

Член 48
За музичките дела кои се користени како авизо му-

зика се зема траење од 30 секунди, доколку траењето 
на делото наведено во програмата е подолго од 30 се-
кунди.

Вкупното ефективно траење на музичко дело корис-
тено како авизо музика не може да биде поголемо од 
30.000 секунди, во одредена класа на распределба за од-
реден пресметковен период.

Вкупното ефективно траење на музичкото дело ко-
ристено како кулисна музика не може да биде поголе-
мо од 60.000 секунди во одредена класа на распределба 
за одреден  пресметковен период. 

Член 49
Дела кои не се пријавени, односно за кои не постои 

документација, се пресметуваат врз основа на ефектив-
ното траење на изведбата со коефициент 0.50.

Член 50
Музичките и литературните дела изведени во репар-

тициските класи 100-Радио, 200-Концерти на сериозна 
музика, 300-Телевизија, 700, 800, 900, 910, –Трговски 
радиодифузни друштва се поентираат според одредби-
те од член 46 на овој Правилник.

Член 51
За музичките дела со зборови или без нив, изведени 

во репартициските класи: 400-Приредби, 500-Угости-
телски објекти со жива музика и 600-Концерти на попу-
ларна музика, авторскиот надоместок ќе се пресметува 
на тој начин така што износот наплатен и назначен во 
соодветните програми, се распределува на авторите 
чии дела се евидентирани во тие програми, сразмерно 
со траењето на нивната изведба.

Пресметаните надоместоци во секоја од наведените 
класи посебно, сразмерно се зголемува за износот кој 
припаѓа на соодветната класа, а за кои не се прибрани 
програми.

Член 52
Во репартициската класа 200-Концерти на сериозна 

музика се распоредуваат концертните јавни изведби на 
дела поентирани според одредбите на член 46, и тоа 
ако концертот содржи претежно дела од сериозната му-
зика.
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Г) ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 53

Ако податоците од пријавата на делото што ги дал 
авторот не се во согласност со податоците во програми-
те (траење, изедувачки состав и сл.), распределбата на 
надоместокот се врши врз основа на податоците од 
програмите што се прифатени како веродостојни (прог-
рамите на радио, ТВ).

Член 54
Доколку во програмите недостасуваат податоци за 

правилна распределба на авторскиот надомест, подато-
ците ќе се дополнат од расположливата документација 
на ЗАМП.

Ако податоците за траењето на делата не можат да 
се утврдат ниту според програмата, ниту според прија-
вата на авторот,тогаш за делата:

а) од поголем облик (сонати,симфонии и сл.) се зе-
ма траење од 8 минути, а

б) за сите останати дела - траење од 3 минути.
За пресметка на авторскиот надоместок на едно де-

ло изведено на концерт во целост, се зема предвид пол-
ното траење на делото наведено во програмите на ра-
дио-телевизиските станици односно, фонограм или ви-
деограм, ако тоа дело е снимено.

Доколку делото не е изведено на радио, ниту е сни-
мено на фонограм или видеограм, податоците за трае-
њето се земаат од пријавата на авторот, односно од до-
кументацијата на странската организација.

За изведените фрагменти на едно дело, авторскиот 
надоместок се пресметува според траењето назначено 
на програмата.

Член 55
При пресметката на авторските надоместоци за 

сплет или микс на изведба на повеќе творби нема да се 
земе предвид збирот на ефективното траење на секое 
дело, туку реалното траење во кое сите дела истовреме-
но биле изведени.

Надоместокот за секое дело од претходниот став ќе 
се утврди сразмерно на неговото ефективно траење, во 
однос на реалното траење на изведбата, како и остана-
тите критериуми за утврдување на надоместокот пред-
виден со овој Правилник.

Член 56
Ако делото не е изведено во оригинал, а во програ-

мата не е означено името на аранжерот, целиот автор-
ски надоместок му се пресметува на авторот на орги-
налното дело.

Ако од други податоци може да се утврди дека дело-
то е изведено во пријавениот аранжман, на аранжерот 
ќе му се пресмета соодветниот дел на надоместокот. 

Член 57
Музичкото дело изведено фрагментарно или во це-

лост повеќе пати на радио или телевизија во рамките 
на една емисија заради учење или како илустрација, ќе 
се смета како да е еднаш изведено.

Член 58
Музичкото дело се поентира со единствен поен без 

разлика дали се изведува со текст или без него.
Доколку музичкото дело, кое во оригиналната фор-

ма е пријавено со текст, а се изведе без текст, на авто-
рот на текст му припаѓа делот за текстот.

Доколку делото од претходниот став е пријавено и 
во самостојна инструментална форма, за вакво изведе-
но дело на авторот на текст не му припаѓа делот за тек-
стот.

Член 59

За музички дела пишувани на текст на слободни 
или незаштитени автори, на композиторот не му се ис-
платува делот за текстот.

Член 60
Основа за распределба на авторските надоместоци 

за музички дела создадени во соработка на повеќе лица 
(коавтори), е пријавата на делото, на која мора да бидат 
потпишани сите коавтори и во која треба да биде точно 
утврдено секое поединечно учество искажано во про-
центи.

Ако не е поднесена пријава или ако од пријавата не 
може да се утврди учеството на  секој коавтор поеди-
нечно, распределбата се извршува согласно одредбите 
на овој Правилник и тоа:

КОМПОЗИТОР       АРАНЖЕР        АВТОР НА ТЕКСТ
66.67%                          33.33%
  50%                        50%
33,34%            33,33%            33.33%

Член 61
Ако со договор не е поинаку утврдено, авторскиот 

надоместок за збирка на музички дела се дели на след-
ниов начин:

- на авторот на збирката              25%
- на авторите чии дела ги содржи збирката    75%
Авторскиот надоместок за секое дело во збирката 

се определува во зависност од неговото траење во од-
нос на вкупното траење на збирката.

За издадената збирка, на издавачот му се распреде-
лува договорениот износ на авторски надоместок, а ос-
танатиот дел се дели помеѓу коавторите во однос пред-
виден со овој член.

За составување збирка од заштитени музички дела 
потребна е претходно добиена писмена согласност од 
авторите на делата кои се вклучени во збирката.

Член 62
Под аранжман (обработка) на авторско дело се под-

разбира напишаната преработка на оригинално дело, 
на пример: измена на формата, хармонијата, ритамот, 
изведувачкиот состав и сл.

За аранжман (обработка) на заштитено авторско де-
ло потребно е писмено одобрение од авторот.

Член 63
На аранжерот на слободно или незаштитено дело 

му се пресметува 25% од вкупниот надоместок, што му 
припаѓа на тој вид дело. 

Собранието на ЗАМП може, на барање од авторите, 
да определи и поголемо учество за аранжман, тран-
скрипција, редакција и инструментација, доколку стану-
ва збор за позначајно уметничко или стручно оствару-
вање.

За транскрипција, редакција и инструментација на 
слободно или незаштитено дело, на авторот му се 
пресметува 16,66% од вкупниот авторски надоместок 
што му припаѓа на тој вид дело.

Член 64
На аранжер на домашни, народни уметнички дела и 

на автор на збирка на домашни народни уметнички де-
ла му се пресметува 100% од авторскиот надоместок 
што му припаѓа на тој вид дело.

    
Член 65

На преведувач на заштитен текст на музички дела 
му припаѓаат 50% од авторскиот надоместок предви-
ден за текстот, ако поднесе одобрение од авторот на 
оригиналниот текст.
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На преведувач или адаптатор на незаштитен текст 
на музичко дело му припаѓа учество во авторскиот на-
доместок од предходниот став.

Член 66
Ако во една музичко-литературна емисија (музичка 

приказна, рецитал и сл.) е изведена композиција (или 
фрагмент), авторскиот надоместок се пресметува како 
самостојно изведено музичко дело.

Меѓутоа, ако музичкото дело е неделива целина ав-
торскиот надомест се дели врз основа на договор поме-
ѓу авторот на музиката и авторот на текстот.

Член 67
Кога увертирите и оркестарските интермеца на ед-

на музичко сценско дело (опера, оперета) се изведуваат 
посебно, авторскиот надоместок се пресметува  како за 
дело без текст.

Член 68
Авторскиот надоместок за дело емитувано во рамки-

те на заедничка програма на повеќе радио-телевизиски 
станици, се пресметува како да е изведено на секоја од 
тие радио-телевизиски станици посебно.

Член 69
Траењето на делата изведени во соодветните репар-

тициски класи се пресметува со цели минути.
Кога траењето на делата пречекори цела минута за 

повеќе од 3О секунди, се пресметува во траење за след-
ната цела минута.

Член 70
Авторскиот надоместок за изведено музичко-кореог-

рафско дело кое спаѓа во категоријата на мали права, 
им се пресметува на композиторот и кореографот само 
според нивниот писмен договор. Ако таков договор не 
постои целиот надоместок му се пресметува на компо-
зиторот.

Авторскиот надоместок за изведено дело од народ-
ната уметност се распределува на еднакви делови на 
аранжерот и кореографот, ако со нивниот меѓусебен до-
говор не е поинаку регулирано.

Член 71
За издадено дело од домашен или странски автор во 

земјата, како и за дело од домашен автор издадена во 
странство, учеството во авторскиот надоместок што му 
припаѓа на издавачот се утврдува со писмен договор.

На издавачот му се пресметува договорениот дел 
почнувајќи од годината кога делото е издадено, се доде-
ка трае важноста на договорот.

Договорените делови на издавачот и подиздавачот 
за правата од јавно соопштување не можат да бидат по-
големи од деловите предвидени со правилата на Меѓу-
народната конференција на друштвата на авторите и 
композиторите  (CISAC).

VI. ПРАВА ОД  МЕХАНИЧКА РЕПРОДУКЦИЈА

Член 72
Правата од механичката репродукција на македон-

ските носители на права ЗАМП ги остварува врз осно-
ва на поединечни  договори.

Правата од механичката репродукција на странски-
те носители на права се остваруваат во согласност со 
договорите за меѓусебно застапување, што ЗАМП ќе ги 
склучи со странските соодветни организации на носите-
ли на права.

Член 73
Во колективното управување на авторските права 

врз основа на механичката репродукција се применува-
ат одредбите на Законот за авторското право и сродни-
те права на Р.Македонија, актите на ЗАМП и правилата 
на Меѓународното биро на друштвата за заштита на 
правата на снимање и репродукција (BIEM), чиј член е 
ЗАМП.

Во смисла на правилата од претходниот став, носи-
телот на права не може на еден производител да му да-
де исклучително право на снимање на свое дело.

ФОНОГРАМИ (грамофонски и дигитални 
плочи, звучни касети, компакт дискови и други ви-
дови носачи на звук)

Член 74
Авторските надоместоци за дела снимени на фоног-

рами се наплатуваат согласно одредбите на типскиот 
договор кој ЗАМП  го склучил  со производителите на 
фонограми.

Надоместоците од предходниот став се наплатуваат 
врз основа на извештаите на производителите за сниме-
ните дела и за бројот на продадените фонограми.

Авторскиот надоместок се наплатува само за дела 
на оние автори кои ЗАМП ги штити во смисол на чл. 
81 на овој Правилник.

Член 75
Износот на надоместокот што е наплатен за еден  

фонограм ќе им се подели на авторите сразмерно на 
траењето на нивните дела снимени на тој фонограм, 
ако тие се снимени сукцесивно, односно самостојно.

Ако на еден фонограм се наоѓаат музички дела што 
не се снимени сукцесивно, односно самостојно, туку 
претставуваат целина (на пример: придружна музика 
со читање текст или обратно), надоместокот се дели ис-
клучиво според договор на авторите на музиката и тек-
стот. Ако до моментот на распределбата таков договор 
не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува 
наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат 
за начинот на распределбата.

Член 76
Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено 

дело, во смисла на член 84, став 1 од овој Правилник,се 
дели на следниве начини:

1. Ако едно музичко дело го создал еден автор, 
100% од надоместокот му се доделува на авторот на 
тоа музичко дело.

2. Ако делото е создадено со соработка на повеќе 
лица (коавтори), надоместокот се дели според нивниот 
писмен договор.

Доколку таков договор не постои, надоместокот се 
дели на тој начин што на музичките дела со зборови 
или без нив се применуваат одредбите на член 64 и дру-
гите соодветни одредби на овој Правилник.

         
Член 77

Распределбата на надоместокот на странските авто-
ри се врши врз основа на одредбите на овој Правилник 
и на договорите за меѓусебна заштита на правата на ме-
ханичката репродукција што ЗАМП ги склучил со 
странските организации, како и врз основа на докумен-
тацијата што ќе ја доставаат тие организации.

ВИДЕОГРАМИ (видеокасети, видеоплочи и сл.)

Член 78
Авторските надоместоци за делата снимени на виде-

ограми се наплатуваат според одредбите на типскиот 
договор, што ЗАМП го склучил со производителите на 
видеограми или во согласност со овој Правилник.
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Надоместоците од предходниот став се наплатуваат 
врз основа на извештаите на производителите за сниме-
ните дела и за бројот на продадените видеограми.

Авторски надоместоци се наплатуваат само за дела 
кои ги штити ЗАМП, согласно чл.72 од овој Правил-
ник.

Член 79
Износот на надоместокот што е наплатен за еден ви-

деограм им се распределува на авторите чии дела се 
снимени на тој видеограм.

Во зависност од видот на делото и од начинот на ви-
деографската репродукција, за распределба на автор-
ските надоместоци се утврдуваат следниве категории:

1. Репродукција на видеограми:
а) порано изработени снимки на дела од репертоа-

рот на ЗАМП (видеокопии), освен музичките дела од 
кинематографски играни и кратки филмови, ТВ-филмо-
ви и ТВ-серии;

б) порано создадени дела во нивната оригинална 
форма, со посебна реализација (сложени дела);

в) порано создадени дела, адаптирани врз основа на 
дозвола, во рамките на договорот за адаптација.

2. Снимање оригинални видеографски дела, специ-
јално создадени и напишани за аудиовизуелна репро-
дукција, врз основа на договор за нарачка.

3. Репродукција на видеограм на кратки филмови, 
ТВ филмови и ТВ серии.

Член 80
Износот на надоместокот што е наплатен за еден ви-

деограм, на кој се снимени дела од точките 1 и 2 од 
член 79 на овој Правилник, им се дели на носителите 
на права  сразмерно на траењето на нивните дела кои 
се наоѓаат на тој видеограм, ако делата се снимени сук-
цесивно, односно самостојно.

Ако на еден видеограм се наоѓаат музички и литера-
турни творби што не се снимени сукцесивно, односно 
самостојно, туку претставуваат целина (придружна му-
зика со читање текст или обратно), надоместокот се де-
ли исклучиво според договорот на авторите на музика-
та и текстот.

Ако до моментот на распределбата таков договор 
не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да ги чува 
наплатените надоместоци додека заинтересираните ав-
тори не се изјаснат за начинот на распределбата.

Член 81
Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено 

дело според точките 1 и 2 од член 79 на овој Правил-
ник се дели на начини утврдени во член 76 од овој Пра-
вилник.

Член 82
Износот на надоместокот што е наплатен за еден ви-

деограм, на кој се снимени творби од точка 3 од член 
79 од овој Правилник, им се дели на авторите на тие де-
ла на следниов начин:

1. Износот на надоместокот на авторот на музиката 
и авторот на сценариото  се дели според писмениот до-
говор на заинтересираните автори.

Ако до моментот на распределбата таков договор 
не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува 
наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат 
за начинот на распределбата.

2. Во случај кога ЗАМП го штити само авторот на 
музиката, или авторот на сценариото, врз основа на кое 
сценариото е изработено, износот на надоместокот се 
дели на следниве начини:

а) ако музиката, сценариото ги создал еден автор, 
надоместокот во висина од 100% му се распределува 
на авторот на музиката, сценариото;

б) ако музиката и сценариото се создадени во сора-
ботка на повеќе лица (коавтори) износот на надоместо-
кот се дели на начин утврден со нивен договор.

Ако до моментот на распределбата ваков договор 
не е доставен во ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува нап-
латениот надоместок се додека заинтересираните авто-
ри не се изјаснат за начинот на распределба.

в) Исклучително од одредбите на ставот б), ако му-
зичкото дело е создадено во соработка на повеќе лица 
(коавтори), а нивен договор за распределба на надомес-
токот не постои, за распределбата се применуваат од-
редбите од чл.60 и останатите соодветни одредби од 
овој Правилник. (ЗАПСП)

Член 83
Надоместоците што им припаѓаат на странските но-

сители на права  се распределуваат врз основа на овој 
Правилник и на одредбите од договорите за меѓусебна 
заштита на правата од механичката репродукција кои 
ЗАМП ги склучил со странските организации, како и 
врз основа на документацијата што ја доставаат тие ор-
ганизации.

         
Член 84

Надоместоците по основ на правата од механичката 
репродукција се пресметуваат и исплатуваат најмалку 
еднаш годишно, за изминатата година.

Надоместоците се исплатуваат според претходно од-
бивање на трошоците на заштитата.

Висината на трошоците за колективно управување 
на домашните носители на права ја утврдува Собрание-
то на ЗАМП.

Висината на трошоците на колективно управување 
на странските автори се утврдува со договорите што ќе 
ги склучи ЗАМП со соодветните   странски организа-
ции.

Член 85
Секој  носител на права има  право на  увид во лич-

ните податоци за користење на неговите дела,  на  
пресметката и  на другата документација поврзана со 
тоа.                      

Носителот на права има право, да поднесе приговор 
и  достави  докази доколку е незадоволен од извршена-
та пресметка.                                   

Приговорот од  став 2  на овој член  се  поднесува  
до  Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од при-
емот на поединечната пресметка. 

По  приговорот  од  став  2 на овој член, одлучува  
Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мисле-
ње од Стручната служба и/или други  органи кои  рас-
полагаат  со содветни  податоци,  најдоцна  во  рок  од  
30дена  по приемот на приговорот.  

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на 
права има право да поднесе жалба до Собранието, во 
рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.                                                                                               

Одлуката на Собранието е конечна. 

VII. ТРОШОЦИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНОТО
УПРАВУВАЊЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

  
Член 86

За покривање на вкупните трошоци за работа на 
Здружението може да се користат средства од прибра-
ните надоместоци во износ до 15%, а во случај на ко-
лективно управување со единствениот надоместок, оп-
ределен со  закон, не повеќе од 20%. 

Трошоците за водење на судските постапки, судски-
те такси, трошоците за вештачење, адвокатските трошо-
ци и извршните трошоци се утврдуваат со одлука на 
Собранието и тие не влегуваат во вкупните трошоци за 
работа на Здружението.
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По завршување на календарската година со финан-
сискиот извештај изготвен од страна на Надзорниот од-
бор и Стручната служба на Здружението, остатокот од 
средствата по извршување на административно-технич-
ки работи за други здруженија кои се предвидени со по-
себен договор, нивната намена ја утврдува со акт Соб-
ранието на Здружението.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 87
Толкување на одредбите на овој Правилник и упат-

ство за неговата примена дава Собранието.

Член 88
Правилникот за распределба на авторските надомес-

тоци по неговото донесување согласно ЗАПСП и Стату-
тот на ЗАМП, се објавува во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”.

Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето.

Член  89
Овој Правилник ќе се применува почнувајќи со рас-

пределбата на авторските надоместоци за 2013 година 
што ќе биде утврдена со општата пресметка во 2014 го-
дина. 

Член 90
Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-

нува да важи Правилникот за заштита на авторските 
права и распределба на авторските надоместоци од из-
ведување музички несценски дела бр.462-100201 од 
4.11.2011 година.

Сите започнати постапки по Правилникот за зашти-
та на авторските права и распределба на авторските на-
доместоци од изведување музички несценски дела 
бр.462-100201 од 04.11.2011 година  ќе се применуваат, 
се до стапувањето во сила на новиот Правилник за рас-
пределба.
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