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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3587. 

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 14.7.2015 година, до-
несе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологија за рас-

пределба на приходите од данокот на додадена вред-
ност по општини за 2016 година. 

 
Член 2 

Вкупните средства на приходите од данокот на до-
дадена вредност наплатени во претходната фискална 
година за општините во Република Македонија, оп-
штините во градот Скопје и градот Скопје се распреде-
луваат во константен дел од по 3.000.000 денари  за си-
те општини во Република Македонија, на општините 
во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој 
се распределува за општините во Република Македони-
ја во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и 
градот Скопје во износ од 12%.  

 
Член 3 

Променливиот дел на средства за општините во Ре-
публика Македонија се распределува според следните 
критериуми: 

- 65% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во Република Македонија без градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис 
на население објавени од Државниот завод за статис-
тика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на територијата на Република Македонија без гра-
дот Скопје, согласно со утврдените граници на општи-
ните од органот надлежен за работите за премер и ка-
тастар и 

- 8% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

Распределбата на средствата од став 1 на овој член 
на општините  во Република Македонија се врши спо-
ред формулата:  

 
 , каде 

  
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината; 
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EFn - претставува вкупен променлив (варијабилен) 

износ на средства кои се распределуваат по општини;  
BZn - претставува број на жители во Република Ма-

кедонија без градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика; 

BZi - претставува број на жители во одделната оп-
штина за која се врши распределба на дотацијата, сог-
ласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика; 

Pn - претставува површина на територијата на Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со ут-
врдените граници на општините од органот надлежен 
за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина за која се врши распределба на дотаци-
јата, согласно со утврдените граници на општината од 
органот надлежен за работите за премер и катастар; 

BNMn - претставува број на населени места во Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
член 11 од Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа во Република Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина за која се врши распределба на дота-
цијата, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 4 

Променливиот дел на средства наменет за распре-
делба на градот Скопје и на општините на градот 
Скопје од член 2 од оваа уредба се распределува во со-
однос 40:60. 

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, 
наменет за општините во градот Скопје, се распределу-
ва според следните критериуми: 

- 65% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврде-
ните граници на општините од органот надлежен за ра-
ботите за премер и катастар и 

- 8% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во градот Скопје, согласно со член 11 
од Законот за територијалната организација на локал-
ната самоуправа во Република Македонија.  

Распределбата на средствата од став 2 на овој член 
на општините во градот Скопје се врши според форму-
лата: 

  
 , каде 

 
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината во градот Скопје; 

BNMi
BNMsk

EFso
Pi

Psk

EFso
BZi

BZsk

EFso
Di 










08,027,065,0
BNMi

BNMn

EFn
Pi

Pn

EFn
BZi

BZn

EFn
Di 










08,027,065,0
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EFso - претставува вкупен променлив (варијабилен) 
износ на средства кои се распределуваат за општините 
во градот Скопје;    

BZsk - претставува број на жители во градот 
Скопје, согласно со податоците од последниот извршен 
попис на население објавени од Државниот завод за 
статистика; 

BZi - претставува број на жители на општината во 
градот Скопје за која се врши распределба на дотаци-
јата, согласно со податоците од последниот извршен 
попис на население објавени од Државниот завод за 
статистика. 

Psk - претставува површина на подрачјето на градот 
Скопје, согласно со утврдените граници на општините 
од органот надлежен за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина во градот Скопје за која се врши распре-
делба на дотацијата, согласно со утврдените граници 
на општината од органот надлежен за работите за пре-
мер и катастар; 

BNMSsk - претставува број на населени места во 
градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за тери-
торијалната организација на локалната самоуправа во 
Република Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина во градот Скопје за која се врши рас-
пределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот 
за територијалната организација на локалната самоуп-
рава во Република Македонија.  

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 
2016 година.   

 
Бр. 42-6122/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3588. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците за 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 
14.7.2015 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ  

ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за ут-

врдување на критериумите за распределба на блок до-
тации од областа на културата, по општините и Градот 
Скопје во 2016 година.  

 
Член 2 

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 
2016 година финансирање на пренесените надлежности 
од областа на  културата ќе се врши во раздел 18010, 
Потпрограма А2 - пренесување на надлежностите на 
Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, 
преку блок дотации.  

 
Член 3 

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, 
наменски се распределуваат на општините и на градот 
Скопје, за пренесените надлежности од областа на кул-
турата. 

Член 4 
Распределбата на средствата за блок дотации во 

2016 година ќе се врши според следните критериуми: 
- број на вработени во локалните установи од об-

ласта на културата по општини 
- трошоци за реализирање на дејностите од областа 

на културата според вкупната површина на објектите 
во кои се сместени локалните установи во општината 

- реализирање на дејностите од областа на културата  
Распределбата на средствата од блок дотацијата за 

културата по општини се врши според формулатa: 
 
БДК = ∑ БДо               каде      о = 1,2,.....   ,x 
 
БДо =  Тбпо + ТДКо 
 
Тбпо =  ∑ Ибплуо) 
 
ТДКо =  (ТДК1 + ТДК2 + ТДК3) + ∑ ТДКЛЗо 
 
ТДК1= СДк1/ВПОлуо 
 
ТДк2=СД К2/ ВПОлуо 
 
ТДК3=СД К3/ ВПОлуо 
 
ТДКЛЗо = ИСДК / БО 
 
БДК – вкупна блок дотација за култура 
х – број на општини што се финансираат со блок 

дотации 
БДо – вкупна блок дотација за општина 
Тбпо – трошоци за бруто плати за вработените во 

општината  
ТДКо –трошоци за дејноста култура за општината 
Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во 

локалните установи од областа на културата во општи-
ната (Платите во установите од областа на културата се 
определуваат согласно Колективниот договор за култу-
ра („Службен весник на Република Македонија бр. 
41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска 
плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу 
Министерството за култура и Самостојниот синдикат 
за образование, наука и култура на Република Македо-
нија - СОНК, и според Колективните договори склуче-
ни на ниво на работодавец во установите од областа на 
културата).  

ТДК1 - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на библиотекарството 

ТДК2 - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на музичката и сценско-уметничката деј-
ност 

ТДК3  - трошоци за дејноста на локалните установи 
од областа на музејската дејност 

ТДКЛЗо - трошоци за дејноста култура од јавен ин-
терес од локално значење во општините во кои нема 
национални и локални установи од областа на култу-
рата 

СДК1-средства за дејноста на локалните установи 
од областа на библиотекарството  

СДК2- средства за дејноста на локалните установи 
од областа на музичката и сценско уметничката дејност 

СДК3- средства за дејноста на локалните установи 
од областа музејската дејност 

ВПОлуо-вкупна површина на објектите во кои се 
сместени локалните установи од областа на културата 
во општината 

ИСДК –  износ на средствата за дејноста култура во 
општините  во кои нема локални установи од областа 
на културата 

БО – број на општини во кои нема национални и 
локални установи од областа на културата. 
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Член 5 
Средствата за блок дотации за пренесените надлеж-

ности од областа на културата ќе се насочуваат по оп-
штини и Градот Скопје од Буџетот на Република Маке-
донија преку Министерството за култура  по динамика 
договорена со Министерството за финансии. 

Општините во кои нема локални установи од облас-
та на културата, средствата определени за таа намена 
да ги повлечат по претходно подготвена програма. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, a ќе се применува од 1 јануари 2016 го-
дина. 

 
Бр. 42-6317/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3589. 
Врз основа на член член 13 став 3 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-
ственост и со стварите во општинска сопственост 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15 
и 106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 
НЕДВИЖНA СТВАР НА ОПШТИНА ЧАИР 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Чаир се пренесува во 

сопственост, без надомест, недвижна ствар-објект 
спортска сала „Партизан“ со површина од 2587м2, еви-
дентирана во Имотен лист бр.93843, лоцирана на ул. 
„Џон Кенеди“ бб во Скопје на КП 3959, КО Чаир. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-5657/2 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3590. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 
и 44/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Македонска Каменица 

се дава право на трајно користење на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија, кое претста-
вува КП број 4568/1, КО Каменица, дворно место со 
површина од  5658 м2,  КП број 4568/1, КО Каменица, 

земјиште под зграда со површина од 1623 м2, евиден-
тирани во Имотен лист број 589, односно вкупна пов-
ршина од 7281 м2, согласно Извод од Детален урбанис-
тички план ,,блок 6“, донесен со Одлука број 09-1912/2, 
од 23.12.2013 година од Совет на општина Македонска 
Каменица, за градежна парцела број 6.03, наменета за 
доградба на постоечки објект детска градинка за ДОМ 
за деца со посебни потреби. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-6083/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3591. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 153/2012, 
25/2013, 137/2013, 163/2013 и 44/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА МАВРОВО  

И РОСТУШЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Маврово и Ростуше се 

дава право на трајно користење градежно земјиште 
сопственост на Република Македонија, со површина од 
449 м2, кое се наоѓа на дел КП бр.1903 КО Маврово за-
пишана во Имотен лист бр.100348, согласно Извод од 
АУП бр.10-44/15 од 26.5.2015 година за Г.П. 22.1, КП 
бр.1903/2 КО Маврово, усвоен со Решение на градона-
чалникот бр.10-44/15 од 26.5.2015 година, заради из-
градба на големи трговски единици-пазар. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од ставот 1 на оваа одлука се дава без надомес-
ток. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-6214/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3592. 
Врз основа на член 13, став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/2015 и 
106/2015 ), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Град Скопје, се пренесуваат во 

сопственост без надоместок недвижни ствари - објекти, 
евидентирани во Имотен лист број 68179, кои се наоѓа-
ат на КП бр.19/1, КО Маџари, сопственост на Републи-
ка Македонија и тоа: 

- Зграда бр.1, влез 1, кат - ПР, бр.1, намена на по-
себниот дел од зграда - ДПД, во површина од 683 м2; 

- Зграда бр.1, влез 2, кат - ПО-1, бр.5, намена на по-
себен дел од зграда - П, во површина од 174 м2; 

- Зграда бр.1, влез 2, кат - ПО-2, бр.6, намена на по-
себен дел од зграда - П, во површина од 11 м2; 

- Зграда бр.1, влез 2, кат - ПР, бр.2, намена на посе-
бен дел од зграда - ДПД, во површина од 21 м2; 

- Зграда бр.1, влез 3, кат - ПО-1, бр.7, намена на по-
себен дел од зграда - П, во површина од 71 м2; 

- Зграда бр.1, влез 3, кат - ПР, бр.3, намена на посе-
бен дел од зграда - ДПД, во површина од 10 м2; 

- Зграда бр.1, влез 4, кат - ПР, бр.4, намена на посе-
бен дел од зграда - ДПД, во површина од 236 м2; 

- Зграда бр.1, влез 4, кат - ПР, бр.4, намена на посе-
бен дел од зграда - ПП, во површина од 67 м2; 

- Зграда бр.1, влез 5, кат - ПО-1, бр.8, намена на по-
себен дел од зграда - П, во површина од 150 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6269/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3593. 
Врз основа на член 41 став (10) од Законот за мине-

рални суровини  (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и 
член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приват-
но партнерство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 
14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИ-
ЈА НА ТЕХНОГЕНА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА 
(ТРОСКА) НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАШ КОЛИБИ“, 

ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Концесијата за експлоатација на техногена мине-

рална суровина (троска) се доделува во функција на ек-
сплоатација на техногената минерална суровина (тро-
ска) на локалитетот „Баш колиби“, општина Велес. 

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација 
на минерална суровина се стекнува со доделување на 
концесија, единствен начин за продолжување на деј-
носта е да се додели под концесија минералната суро-
вина  определена со оваа одлука. 

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесијата за 
експлоатација техногена минерална суровина (троска) 
на локалитетот “Баш колиби“, општина Велес е созда-
вање на услови за рамномерно искористување на мине-
ралната суровина и создавање услови за нејзина ек-
сплоатација. 

Член 3 
Предмет на концесијата е експлоатација на техноге-

на минерална суровина (троска) на локалитетот „Баш 
колиби“, општина Велес. 

Концесијата за експлоатација на техногената мине-
рална суровина (троска), ќе се додели на понудувачот 
кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската 
документација и јавниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесијата за ек-
сплоатација на техногена минерална суровина (троска) 
ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електрон-
ска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање 
на Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесија за експлоатација, Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за економија 
формира Комисија за спроведување на постапката во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Тендерската документација 
на предлог на министерот за економија се доставува до 
Владата на Република Македонија на одобрување. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесија за експлоатација на минерал-
на суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок 
од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Зако-
нот за концесии и јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 42-6270/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3594. 
Врз основа на член 64 став (2), а во врска со член 65 

став (3) од Законот за водите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 
51/11, 44/12, 23/13, 163/13 и 180/14), Владата на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 14.07.2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СТАВАЊЕ НА НАЦРТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКАТА ОС-
НОВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА  

СТРУЧНА РАСПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука Нацртот за изменување и дополну-

вање на Водостопанската основа на Република Маке-
донија за акумулација Јагмулар на река Брегалница, се 
става на стручна расправа. 

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за животна средина 
и просторно планирање да ја спроведе оваа одлука, 
согласно член 64 став (3) од Законот за водите. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-6305/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3595. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДА-
ВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ 

     
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање право на трајно користење на градежно земјиште 
во сопственост на Република Македонија на Акционер-
ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката-Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 69/2012). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6389/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3596. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата  

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 
51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДА-
ВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРА-
ДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-
вање право на трајно користење на градежно земјиште 
во сопственост на Република Македонија на Акционер-
ското друштво за изградба и стопанисување со станбен 
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката-Скопје („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 106/2014). 

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

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

 
Бр. 42-6390/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3597. 
Врз основа на член 243 став (7) од Законот за здрав-

ствена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14 и 10/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТА  

НА НАДВОРЕШНИТЕ ОЦЕНУВАЧИ 
 
1.  Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката  

за висината на трошоците за акредитација и надоместо-
ците за надворешните оценувачи, бр.08-159/1 од 
30.06.2015 година, донесена од Агенцијата за квалитет 
и акредитација на здравствените установи. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-6446/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3598. 
Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 
„JOINT REACTION 2015“ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Вежбовната активност „JOINT REACTION 15“ 

(во натамошниот текст: вежбовната активност), ќе се 
одржи во Република Македонија, во Центарот за упра-
вување со кризи, во периодот од 20.07.2015 до 
24.07.2015 година, со цел зголемување на соработката 
и интероперабилноста помеѓу земјите од регионот за 
благовремено и ефективно ангажирање и развивање на 
сили и средства за спасување од катастрофи. 

2. На вежбовната активност ќе учествуваат прет-
ставници од Министерството за одбрана, Министер-
ството за надворешни работи, Министерството за внат-
решни работи, Министерството за финансии, Минис-
терството за здравство, Министерството за транспорт и 
врски, Министерството за животна средина и простор-
но планирање, Министерството за образование и наука, 
Министерството за труд и социјална политика, Цента-
рот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и 
спасување, Министерството за финансии - Царинската 
управа и Црвениот крст на Република Македонија. 

3. Финансиските трошоци за подготовките, органи-
зацијата и реализацијата на вежбовната активност ги 
обезбедува Министерството за одбрана, а просториите 
и материјално-техничките средства ги обезбедува Цен-
тарот за управување со кризи.  
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4. Подготовките и организацијата на вежбовната ак-
тивност, ги врши Министерството за одбрана. 

5. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија.  

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-6450/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3599. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Секретаријат за европски прашања бр. 09- 2629/3 
од 26.6.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6755/2 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3600. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА  ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Министерство за  финансии – Управа за јавни 
приходи   бр. 09-2272/3   од 26.06.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6755/3 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 

3601. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ-ДРЖАВЕН ИНСПЕК-
ТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за транспорт и врски-Државнен 
инспекторат за градежништво и урбанизам бр. 09-951/3  
од 26.06.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6755/4 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3602. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА  

ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Државна комисија за спречување на корупција 
бр. 09-1968/3  од 26.06.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6755/5 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3603. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе                                                       
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА  

УСТАНОВА ЗАТВОР БИТОЛА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Казнено поправна установа Затвор Битола бр. 09 
- 958/3 од 26.6.2015 година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6755/10 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3604. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА ОСНОВЕН СУД ДЕБАР   

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 
отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Основен суд Дебар  бр. 09-2540/3    од 26.6.2015 
година.    

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-6755/11 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3605. 
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/08, 145/10, 
104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 97/15), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДРЖАВЕН АРХИВ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна пресу-
да на Државен архив на Република Македонија  бр. 09- 
2414/3  од 26.6.2015 година.    

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

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

 
Бр. 42-6755/12 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3606. 
Врз основа на член 42, став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 153/2012, 
25/2013, 137/2013, 163/2013 и 44/2015), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ  

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за давање право на трајно користење 

градежно земјиште сопственост на Република Македо-
нија на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 195/2014), во членот 1, Табелата се дополнува 
со нов ред кој гласи: 

 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-6772/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3607. 
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15 и 
106/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за одбрана му престанува користењето на 
недвижни ствари во касарна „Илинден“ лоцирани на 
КП 1568/2, КО Чаир, запишани во ИЛ бр. 92499, соп-
ственост на Република Македонија и тоа: 

- број на зграда/ друг објект 11, намена на зграда 
Б4, влез 1, кат приземје,  намена на посебен дел од 
зграда ДП со површина од 1.472 м2;  

- број на зграда/ друг објект 13, намена на зграда 
Б4, влез 1, кат приземје,  намена на посебен дел од 
зграда ДП со површина од 1.472 м2 и 
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- број на зграда/ друг објект 14, намена на зграда 
Б4, влез 1, кат приземје,  намена на посебен дел од 
зграда ДП со површина од 1.427 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на Министер-
ството за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за внатрешни работи, во 
рок од 30 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. 42-7247/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3608. 
Врз основа на член 213-б став 3 од Законот за ра-

ботните односи („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 
187/13, 113/14, 20/15, 33/15 и 72/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 14.07.2015 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА 
 
1. Во Решението за определување членови на Коми-

сијата за утврдување на репрезентативноста бр.23-
843/4 од 12 јули 2012 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 95/12), во  став 1 алинеите 1 и 
3 се менуваат и гласат: 

„- Горан Нешевски, од Министерство за труд и со-
цијална политика 

- Блерим Златку, од Министерство за економија“.  
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 42-6444/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

3609. 
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 
43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15) и член 63 точка 7 
од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 
50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 
98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 
91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 
188/14, 20/15, 61/15 и 98/15),  Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 14.7.2015 го-
дина, донесе  

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА  ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА ПРИ КОРИСТЕ-
ЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА  ЗАШТИТА НА ОД-
ДЕЛНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ГРАЃАНИТЕ И 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РОДИЛКИТЕ И 
ДОЕНЧИЊАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во   Програмата  за партиципација при користе-

њето на здравствена  заштита на одделни заболувања 
на граѓаните и здравствена заштита на родилките и до-
енчињата во Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.194/14) по точката 8. „ХЕМОФИЛИЈА“ се додава 
нова точка 9. „ПРЕГЛЕДИ ВО СЛУЖБИ ЗА СПОРТ-
СКА МЕДИЦИНА“, која гласи: 

 
„9.  ПРЕГЛЕДИ ВО СЛУЖБИ ЗА СПОРТСКА МЕ-

ДИЦИНА. 
 
Во  програмата  се планира  ослободување од пар-

тиципација за основен пакет  прегледи во службите за 
спортска медицина (партиципацијата е 80,00 ден.), за 
млади лица на возраст од 14-29 години кои ќе се  зани-
маваат со рекреативни спортски активности. 

Прегледите ќе се реализираат со упат од матичен 
лекар, во служби за спортска медицина, и тоа: 

1. Здравствен дом Скопје 
2. Медицински факултет Скопје 
3. Здравствен дом Гостивар 
4. Здравствен дом Прилеп 
5. Здравствен дом Битола 
6. Здравствен дом Струга 
7. Здравствен дом Кавадарци 
8. Здравствен дом Струмица  
Целта на ослободувањето на партиципација на 

прегледи во служби за спортска медицина  е да се по-
дигне  свесноста кај младите дека прегледите на спорт-
ска медицина се подеднакво важни за заштита на 
здравјето како и самата спортска рекреативна актив-
ност. 

Многу е важно  младите да ги следат препораките 
на лекарите  за  тоа кој вид на спортска активност  им 
одговара според здравствената состојба  и физичката 
подготвеност, за да можат навистина да ги почувству-
ваат здравствените придобивки од спортската рекреа-
ција“. 

Во Делот „ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИ-
РАЊЕ НА ПРОГРАМАТА“ во точката 6. во табелата 
износот „6.600.000,00“ се заменува со износот 
„6.000.000,00“.  

 
По точката 8. се додава нова точка 9., која гласи: 
 
„9. За   прегледи во служби за спортска медицина 

од точка 9 од оваа Програма  потребни се средства за: 
 

9 Партиципација за прегледи  во служ-
би за спортска медицина  ( за млади 
лица од 14-29 години) 80,00 денари  

 
600.000,00 

  
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-6547/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
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3610. 
Врз основа на член 96 од Законот за шумите 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 64/09, 
24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15 и 
44/15),  Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.7.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕ-
НА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I 

1. Во Програмата за проширена репродукција на 
шумите за 2015 година („Службен весник на Република 
Македонија” бр.194/14), во делот III став 1 во табелата 
во точка 1 потточка 1.2  во колоната „Количина и еди-
нечна мерка“, бројот „6000“ се заменува со бројот 
„9300“, а во колоната „Износ (денари)“, износот 
„6.000.000,00“ се заменува со износот  „7.000.000,00“. 

Потточката 1.3 се брише. 
 Во ставот 3, бројот „6000“ се заменува со бројот 

„9300“. 
Ставот 4 се брише. 
2. Во делот IV во ставот 1 зборовите „потточки 1.1 

и 1.3“ се заменуваат со зборовите „потточка 1.1“, збо-
ровите „склучени договори“ се заменуваат со зборови-
те „склучен договор“, a зборот „извршители “ се заме-
нува со зборот „извршител“. 

 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-6904/1 Заменик на претседателот 

14 јули 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 д-р Фатмир Бесими, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3611. 
Врз основа на член 24 став 6 од Законот за произво-

ди за заштита на растенијата ( „Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 
69/13 и 10/15), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство во согласност со министерот за 
здравство и министерот за животна средина и простор-
но планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРОЦЕДУРАЛНИТЕ ПРАВИЛА 
ЗА РАБОТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОТ-
ВРДУВАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ОД ОБЛАС-
ТА НА ОДОБРУВАЊЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕ  

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за процедуралните правила за 

работа на стручната комисија за потврдување на струч-
ните работи од областа на одобрувањето на производи-
те за заштита на растенијата („ Службен весник на Ре-
публика Македонија “ бр. 139/10 ), во членот 2 во став 
(1), зборовите „ преку обработка на податоците сод-
ржани во документацијата “ се заменуваат со зборови-
те „ врз основа на обработената документација од стра-
на на Фитосанитарната управа, доставена од правното 
лице до Фитосанитарната управа “. 

(2) Во ставот (2) зборот „придружна“ се заменува 
со зборот „обработена“. 

(3) По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
„(3)  Извештајот за потврдување на стручните рабо-

ти во постапките за одобрување на производите за заш-
тита на растенијата задолжително треба да содржи об-
разложение за донесените предлози и мислења.“ 

(4) Во ставот (3) кој станува став (4), алинеја 4 се  
менува и  гласи: 

„- предлог за одобрување на други производи за 
заштита на растенијата”. 

(5) Алинејата 5 се менува и гласи: 
„-предлог за одбивање на други производи за заш-

тита на растенијата”. 
(6) Алинејата 6 се менува и гласи: 
„- предлог за одобрување на паралелен производ за 

заштита на растенијата”. 
(7) По алинеја 9 се додава нова алинеја 10 која 

гласи: 
„- предлог за одбивање на паралелен производ за 

заштита на растенијата”. 
 (8) Алинеите 10 и 11 се бришат. 
 

Член 2 
(1) Во членот 3 став (1) се менува и гласи: 
„ (1) Стручната комисија своите наоди и проценки 

од член 2 став (4) на овој правилник ги доставува до 
Фитосанитарната управа во вид на извештај во писме-
на форма.” 

(2) Ставот (2) се менува и гласи: 
„ (2) Записникот од работата на стручната комисија 

се усвојува на првата наредна седница.” 
(3) Ставот (3) се менува и гласи: 
„ (3) Извештајот ги содржи мислењата и предлозите 

од член 2 став (4) на  овој правилник и се усвојува во 
период не подолг од десет работни дена од денот на 
одржување на седницата.”  

 
Член 3 

(1) Во членот 4, по ставот (1) се додава нов став (2) 
кој гласи: 

„ (2) Седниците за работата на стручната комисија 
ги закажува претседателот на комисијата.“ 

(2) Ставот (2) кој станува став (3), се менува и 
гласи: 

“(3) Седниците се одржуваат во седиштето на Фи-
тосанитарната управа, во зависност обемот на работа, 
најмалку шест пати годишно, а по потреба и повеќе 
пати.” 

 (3) Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6). 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 

Бр.17-37/5 Министер за земјоделство, 
1 јуни 2015 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
  
 Министер 

за животна средина и 
 просторно планирање, 
 Нурхан Изаири, с.р. 
  
 Министер за здравство,  
 Никола Тодоров, с.р. 

_________ 
3612. 

Врз основа на член 19 став (4) од Законот за шумар-
ска и ловна инспекција (“Службен весник на Републи-
ка Македонија" 88/08, 6/10, 36/11, 74/12 , 164/13, 43/14 
и 33/15 ), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР КАКО И 

НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на   легитимацијата на инспектор 
како и начинот на издавање и одземање.  

 
Член 2 

Образецот на легитимацијата на инспекторот е со 
димензии 6,5 х 10 см, изработена  од кожа со кафеава 
боја. 

На првата внатрешна страна на легитимацијата на 
инспекторот во горниот дел стои: „РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА“,  во средина грбот на Република Македо-
нија на метална површина во златно жолта боја, и во 
долниот дел е испишан текст: „Легитимација на 
инспектор за шумарство и ловство“. 

Втората внатрешна страна на легитимацијата на 
инспекторот изработена е на хамер хартија со светло-
жолта боја и е заштитена со пластична фолија. Во гор-
ниот дел стои: Државен инспекторат за шумарство и 
ловство, на средина има место за фотографија во боја 
со димензии 3 х 3,5 см, а под неа се впишуваат подато-
ци за име и презиме на инспектор, регистарски број на 
легитимацијата, датум, потпис на директорот на  Држа-
вен инспекторат за шумарство и ловство и место за пе-
чат. 

Формата и содржината на образецот на легитима-
цијата од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Легитимацијата на инспекторот има важност се до-
дека лицето на кое му е издадена има службено свој-
ство на инспектор. Инспекторот ја враќа легитимација-
та по престанок на службеното својство. 

 
Член 4 

Во случај на губење на легитимацијата, инспекто-
рот ја огласува за неважечка и за тоа го известува ди-
ректорот на Државниот инспекторат за шумарство и 
ловство кој му издава нова легитимација. 

 
Член 5 

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на: 
- дотраеност или оштетување и 
- промена на личните податоци на имателот. 
 

Член 6 
Легитимацијата што се одзема, враќа или се заме-

нува, се поништува. 
 

Член 7 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за образецот и начи-
нот на издавање на легитимацијата на шумарскиот 
инспектор ( "Службен весник на Република Македо-
нија" број 23/98).  

 
Член 8 

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

    
Бр.02-7804/1 Министер за земјоделство, 

9 јули 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

Прилог 
 

Прва внатрешна страна 
 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА 
ИНСПЕКТОР ЗА 

ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 
 

Втора внатрешна страна 
 

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 
ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 

 
 
 
 
 

3 x 3,5 см 

 
Име и презиме 

Бр._________             Дата____________ 
 

Директор на државен инспекторат за шумарство и ловство 
 

М.П. 
____________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
3613. 

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за оружјето 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/05, 
47/06, 42/07, 86/08, 72/10, 158/11, 119/13 и 164/13), ми-
нистерот за здравство во согласност со министерот за 
внатрешни работи, донесоа 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО 
КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ФИ-
ЗИЧКО ЛИЦЕ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СПОСОБНОСТ ЗА ПОСЕДУВАЊЕ  

И НОСЕЊЕ НА ОРУЖЈЕ 
  
1. Во Решението за определување на здравствени 

установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физич-
ко лице заради утврдување на здравствената способ-
ност за поседување и носење на оружје („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 83/07, 87/12 и 
116/13) по точката 11 се додава нова точка 12, која 
гласи: 

„12. Здравствена станица „Железара“ - Скопје.“ 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 13.1-43824/1 Бр. 11-5569/2 
2 јули  2015 година 24 јуни 2015 година 

Скопје Скопје 
  

Министер Министер 
за внатрешни работи, за здравство,  
м-р Митко Чавков, с.р. Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

3614. 
Врз основа на член 206 став (4)  од Законот за заш-

тита на децата („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15 и 25/15)  и 
член 45 став (8) од Законот за Инспекциски надзор 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.50/10, 
157/11, 147/12 и 33/15), министерот за труд и социјална 
политика, донесе    

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, НАЧИНОТ 
НА ИЗДАВАЊЕ, УПОТРЕБА, ОДЗЕМАЊЕ И ЕВИ-
ДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ИНСПЕКТО-
РИТЕ ОД ОБЛАСТА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

              
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на образецот на  службената легитимација, на-
чинот на издавање, употреба, одземање и евиденција 
на издадените и одземените службени легитимации  на 
инспекторите од областа за заштита на децата (во ната-
мошниот текст: легитимација).  

 
Член 2 

Легитимацијата е изработена од 135 грамска харти-
ја кундздрук во осенчена окер боја, пластифицирна со 
175 микронска фолија со димензии  90 Х 55 мм, која е 
сместена во дводелен  кожен повез со сино зелена боја, 
и секој дел е со големина 75 Х 105 мм.  

Легитимацијата од став 1 на овој член се издава на 
образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој 
правилник.  

  
Член 3 

Легитимацијата е сместена во десната страна од 
кожниот повез, под проѕирна пластична фолија.  

Образецот на легитимацијата на предната страна 
содржи: во најгорниот средишен дел е грбот на Репуб-
лика Македонија,  под него е испишан текстот: “Репуб-
лика Македонија”,  а под него е испишан текстот: “Ми-
нистерство за труд и социјална политика”,  во средина-
та од десната страна е испишан текстот “Службена ле-
гитимација” , а под него е испишан текстот: “Инспек-
тор за  заштита на децата”,  од левата страна има место 
за фотографија со димензии 24мм х 22 мм, под нив има  
место за впишување на податоци за името и презимето 
на инспекторот за заштита на децата и работното 
место.  

Задната страна на образецот содржи: адреса на жи-
веење и единствен матичен број на инспекторот, датум 
на издавање и регистарски број на легитимацијата, под 
овој текст се впишува крвната група на инспекторот, 
потпис на министерот и печат на Министерство за труд 
и социјална политика.  

На внатрешната лева страна од кожниот повез се 
наоѓа метална значка која е изработена од метал-позла-
тен месинг, со кружен облик каде што крајните точки 
од кружниот облик се во висина 50 мм, а во ширина 58 
мм.  

Во средината на значката е втиснат грбот на Репуб-
лика Македонија, а околу грбот е испишан текст ,,РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА- СЕКТОР ЗА 
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦА-
ТА “. Во долната половина во средината е втиснат бро-
јот кој е истоветен со бројот на легитимацијатa.  

 
Член 4 

Инспекторите ја употребуваат легитимација само за 
време на вршење на инспекцискиот надзор. 

 
Член 5 

За издадените и одземените службени легитимации 
министерството води евиденција во електронска 
форма. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: реден 
број, име и презиме на инспекторот, ЕМБГ, работно 
место, крвна група на инспекторот, датум на издавање 
на службената легитимација, регистарски број и број 
на службената легитимација, датум на одземање или 
замена, како и рубрика за забелешки во која се запишу-
ваат измените на податоците. 

 
Член 6 

Легитимацијата има важност сé додека лицето на 
кое му е издадена има статус на инспектор за заштита 
на децата. 

На барање на инспекторот, легитимација му се за-
менува со нова најдоцна за пет дена, кога поради оште-
тување или дотраеност ќе стане неупотреблива, истата 
е изгубена или кога инспекторот ги сменил податоците 
кои се впишани во легитимацијата.  

      
Член 7 

Службените легитимации кои се вратени или заме-
нети се поништуваат.  

     
Член 8 

На носителот на легитимацијата на кој ќе му прес-
тане работниот однос или ќе биде распореден на друго 
работно место, му се одзема легитимацијата најдоцна 
за  24 часа. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот, начинот на издавање, употреба и од-
земање на службената легитимација и евиденцијата на 
издадените и одземените службени легитимации на 
инспектори за вршење надзор („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.61/13). 

 
Член 10 

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

 
Бр. 25-6635/1 Министер 

15 јули 2015 година за труд и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 
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____________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3615. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и член 18 став 5 од Законот за банките („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 
67/10, 26/13 и 15/15), Советот на Народната банка на 
Република Македонија донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕ ПОВРЗАНИ ЛИЦА 

                
1. Во Одлуката за начинот на утврдување поврзани 

лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/08 и 72/13), во точката 3 став 1, зборовите: „капита-
лот или во правата на глас на правното лице остварено 
од лице,“, се заменуваат со зборовите: „правно лице 
којашто се остварува“. 

2. Во точката 4, алинејата 2 се менува и гласи: 
„- правните лица и лицата коишто се членови на ор-

ганите на надзор и/или управување во тие правни 
лица;“ 

3. Точката 5 се менува и гласи: 
„5. За потребите на точка 2 став 1 алинеја 2 од оваа 

одлука, како поврзани лица се сметаат најмалку сле-
дниве лица: 

- најмалку 50% од побарувањата или обврските на 
едното лице во последните дванаесет месеци, произле-
гуваат од трансакции со другото лице; 

- изложеноста одобрена на едно лице (должник) е 
целосно или делумно гарантирана од другото лице или 
дадена друга форма на обезбедување од другото лице - 
давател на обезбедувањето, а изложеноста е во износ 
којшто би предизвикал финансиски проблеми кај дава-
телот на обезбедувањето, доколку дојде до активирање 
на обезбедувањето; 

- значаен дел од производите/услугите на едното 
правно лице се купуваат од другото лице, при што на 
пазарот не може лесно да се најде друг купувач за тие 
производи/услуги; 

- постои голема веројатност дека стечајот или лик-
видацијата на едното правно лице ќе предизвика фи-
нансиски проблеми кај другото лице или би предизви-
кало стечај или ликвидација на другото правно лице, 
или 

- две или повеќе лица имаат заеднички извор на фи-
нансирање и/или отплата на обврските, при што, во 
случај на недостапност на тој извор, не може лесно да 
се најде друг извор на средства. 

Две или повеќе лица коишто исполнуваат еден или 
повеќе од критериумите наведени во ставот 1 од оваа 
точка може да не се сметаат за поврзани лица доколку 
банката има неспорни докази дека лицето ќе може нав-
реме да најде други извори на финансирање или други 
деловни партнери, со што ќе ги надмине финансиските 
проблеми предизвикани од поврзаноста од ставот 1 од 
оваа точка.“ 

4. Во точката 8 зборовите: „согласно со одредбите 
на Законот за банките“, се заменуваат со зборовите: 
„бидејќи се поврзани на начин којшто е сличен на слу-
чаите определени со оваа одлука“. 

5. За изложеностите одобрени до влегувањето во 
сила на оваа одлука, банките се должни да се усогласат 
со одредбите на оваа одлука најдоцна до 31 март 2016 
година. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-1/2015 на Народната банка на 
16 јули 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

3616. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име „Ната-
лија“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Наталија“, изработени од сребро Ag925, со тежи-
на на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 
г, во овална форма со димензии 30 х 50 мм, полирана 
со тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“  со 
димензиja 2,6 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете 
во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, 
златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. 
Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан 
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грбот на Република Македонија. На десната страна, по 
должината на периметарот, се прикажани натписите: 
„Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски 
јазик, како и годината на издавање „2015“. 

- на реверсот, во средишниот дел од монетата е 
претставена слика на света Наталија од Никомидија - 
ранохристијанска маченичка (почеток на IV век), соп-
руга на маченикот Адријан од Никомидија. На долниот 
дел е прикажана црквата на светиот маченик Адријан и 
преподобна Наталија, која се наоѓа во областа Добрјан-
ски (Русија), изградена на бреговите на реката Кама. 
На десната страна е прикажано семејство ежoви - сим-
бол на името на Наталија. На левата страна е вметнат 
црвен кристал „сваровски“, кој го претставува среќни-
от камен на Наталија (хелиотроп - крвав камен). На 
десната страна е напишано името „Наталија“ (на маке-
донски и на руски јазик), а на левата страна се прика-
жани натписите: „Ден на Aнгел“ (на македонски јазик) 
и ознаката „Аg 925“. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

  
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-3/2015 на Народната банка на 
16 јули 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

3617. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со 
име „Наталија“, со белезите утврдени во Одлуката за 
издавање на кована пара за колекционерски цели О 
бр.02-15/X-3/2015 од 16 јули 2015 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 121/15). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара 
за колекционерски цели О бр.02-15/X-4/2015 од 16 јули 
2015 година во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

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

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-4/2015 на Народната банка на 
16 јули 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

3618. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА  
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со име 
„Олга“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000 
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски 
цели „Олга“, изработени од сребро Ag925, со тежина 
на среброто од 28,28 г, чистота на среброто од 26,16 г, 
во овална форма со димензии 30 х 50 мм, полирана со 
тампон печатење и вметнат кристал „сваровски“  со ди-
мензиja 2,6 мм. 

3.  Кованата пара за колекционерски цели од точка 
1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 

- на аверсот е претставен ангел наведнат над дете 
во моментот на крштевањето. Претставени се обоени, 
златни ѕвезди околу ангелот и три свеќи околу детето. 
Во средишниот дел од аверсот на монетата е прикажан 
грбот на Република Македонија. На десната страна, по 
должината на периметарот, се прикажани натписите: 
„Република Македонија“ и „100 денари“ на македонски 
јазик, како и годината на издавање „2015“. 

- на реверсот, во средишниот дел од монетата е 
претставен ликот на светата рамноапостолна Олга, соп-
руга на киевскиот велики кнез Игор. Кнегињата Олга 
била првата жена владетел во Русија и првата владетел-
ка на Русија која го прифатила христијанството. Таа 
била канонизирана како прва руска светителка од пра-
вославната црква. На десната страна е прикажан лео-
пард - симболот на св. Олга. На левата страна е вмет-
нат жолт кристал „сваровски“, кој го претставува среќ-
ниот камен на Олга (килибар). На десната страна е на-
пишано името „Олга“ (на македонски и на руски јазик), 
а на левата страна се прикажани натписите: „Ден на 
Ангел“ (на македонски јазик) и ознаката „Аg 925“. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 
продава кованите пари за колекционерски цели на те-
риторијата на Република Македонија претставува збир 
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и пакувањето), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-
личината на кованата парa за колекционерски цели ко-
јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-
риторијата на Република Македонија и на територијата 
на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-5/2015 на Народната банка на 
16 јули 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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3619. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА  
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Ден на Ангел“, со 
име „Олга“, со белезите утврдени во Одлуката за изда-
вање на кована пара за колекционерски цели О бр.02-
15/X-5/2015 од 16 јули 2015 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/15). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавува-
њето на Одлуката за пуштање во оптек на кована пара 
за колекционерски цели О бр.02-15/X-6/2015 од 16 јули 
2015 година во „Службен весник на Република Маке-
донија“.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/X-6/2015 на Народната банка на 
16 јули 2015 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

3620. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска 

со член  36 став (7) од Законот за електронските кому-
никации („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 39/2014, 188/2014 и 44/2015), директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации на ден 9 јули 
2015 година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 

 
I.Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-
ведување на полагање на стручниот испит за вршење 
на стручен надзор (во натамошниот текст: стручниот 
испит) кој треба да го полагаат вработените во струч-
ната служба на Агенцијата за електронски комуника-
ции (во натамошниот текст: Агенција) кои согласно ак-
тот за ситематизација на работите и задачите во струч-
ната служба на Агенцијата имаат надлежност да вршат 
стручен надзор согласно Законот за електронските ко-
муникации. 

 
Член 2 

 (1) Стручниот испит го  спроведува  Комисија за 
спроведување на стручен испит (во натамошниот 
текст: Комисија), формирана од Директорот на 
Агенцијата. 

(2) Членовите на Комисијата  од  стручната служба 
на Агенцијата, треба да бидат од редот на раководни 
административни службеници  и тоа од нивоата Б1 и 
Б2 согласно актот за ситематизација на работите и за-
дачите во стручната служба на Агенцијата.  

(3) Комисијата може да има и секретар кој ке биде 
административната поддршка на Комисијата. 

     
II.Начин на полагање на стручен испит 

 
Член 3 

Денот, месецот и часот на одржување на стручниот 
испит се објавува на огласната табла на Агенцијата, 
веб страната на Агенцијата  и преку маил дирекно на 
лицата кои ќе го полагаат стручниот испит. 

 
Член 4 

Стручниот испит се спроведува во два дела и тоа: 
писмено и усно. 

 
Член 5 

 На писмениот дел од стручниот испит можат да 
присуствуваат само претседателот, членовите и секре-
тарот на Комисијата и кандидатите што полагаат. 

 
Член 6 

(1) Писмениот дел од стручниот испит претставува 
тест составен од прашања, со избор на еден од повеќе 
понудени одговори. 

(2) Кандидатот кој во определеното време не го из-
работил тестот го предава на Комисијата во состојба во 
која го изработил. 

(3) Времетраењето за полагање на писмениот дел 
на стручниот испит изнесува 90 минути. 

(4) Писмениот дел на стручниот испит се смета за 
положен, доколку кандидатот освои минимум 70% од 
максималниот број на бодови. 

 
Член 7 

(1) Пред да се премине на усниот дел од стручниот 
испит, членовите на Комисијата ги прегледуваат 
писмените задачи и ги оценуваат со оценка “положил“ 
или “не положил“. 

(2) Писмениот дел од стручниот испит е елимина-
торен. 

(3) Кандидатот кој на писмената задача е оценет со 
“не положил“ не може да го полага усниот дел од 
стручниот испит. 

 
Член 8 

(1) Усниот дел од стручниот испит се полага нај-
доцна пет дена од денот на одржување на писмениот 
испит. 

(2) Испитувањето на кандидатот може да трае нај-
многу 45 минути. 

(3) На усниот дел од испитот може да присуствува-
ат само претседателот, членовите, секретарот на Коми-
сијата и кандидатите што полагаат. 

 (4) Ако некое од присутните лица на стручниот ис-
пит го нарушува редот и дисциплината, тоа може да 
биде и отстрането. 

Член 9 
(1) Усниот дел од стручниот испит се состои од од-

говарање на поставени прашања од Програмата за по-
лагање на стручен испит. 

(2) Усниот дел на стручниот испит се смета за по-
ложен, доколку кандидатот одговори на минимум 70% 
од поставените прашања. 

(3) Кандидатот кој нема да го положи усниот дел од 
стручниот испит се смета дека целосно не го положил 
стручниот испит.  
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Член 10 
 (1) Кандидатот кој нема да дојде во определениот 

ден да го полага стручниот испитили ќе дојде а од оп-
равдани причини нема да го полага, се смета дека 
стручниот испит не го полагал. 

(2) Кандидатот кој го започнал полагањето на 
стручниот испит, ја примил писмена задача или праша-
ња од усниот дел од стручниот испит  и без оправдани 
причини се откаже, се смета дека стручниот испит не 
го положил. 

 
Член 11 

(1) Полагањето на  стручен испит може да се одло-
жи од оправдани причини (болест, несреќа, смртен слу-
чај или др.) поради кои е спречен  да го продолжи  по-
лагањето на  стручниот испит. 

(2) Молбата за продолжување  на одложениот стру-
чен испит се поднесува најдоцна до осум дена од денот 
кога кандидатот требало да полага. 

 (3) За продолжување на стручниот испит одлучува 
Комисијата со решение. 

(4) Приговор против решението на  Комисијата со 
кое се одбива молбата за продолжување на стручниот 
испит се поднесува до директорот на Агенцијата. 

(5) По одобреното продолжување на стручниот ис-
пит, кандидатот не го полага оној дел од испитот што 
го полагал до одлагањето. 

 
 

Член 12 
Кандидатот кој не го положил стручниот испит, мо-

же повторно целосно да го полага по истекот на шест 
месеци од денот на последното полагање. 

 
Член 13 

(1) За време на стручниот испит секретарот на Ко-
мисијата води записник за секој кандидат поодделно и 
тоа посебен записник за писмениот и посебен за усни-
от дел од стручниот испит 

(2) Во записникот се внесува: датумот и местото на 
полагање, личните податоци на кандидатот, составот 
на  Комисијата, времето на започнување и завршување 
на стручниот испит, испитните прашања и оценката за 
стручниот испит. 

(3) Кон записникот се приложува и писмената зада-
ча на кандидатот. 

(4) Записникот го потпишуваат претседателот, чле-
новите и секретарот  на Комисијата. 

 
Член 14 

(1) По завршување на стручниот испит, претседате-
лот на Комисијата веднаш им го соопштува резултатот 
од испитот на кандидатите, а ако тоа не е можно, нај-
доцна до три дена од денот на завршување на стручни-
от испит. 

(2) Кандидатите кои го положиле стручниот испит 
добиваат потврда  за положен стручен испит, потпиша-
на од претседателот на Комисијата. 

(3) Потврдата  за положен стручен испит треба да 
ги содржи следните елементи: 

- име и презиме 
- датум и место на раѓање, 
- степен на образование 
- датум кога е положен стручниот испит, 
- област за вршење на стручен надзор, 
- број и датум на издавање на потврдата, 
- место за печат и потпис. 
 
III. Програма за полагање на стручен испит 

 
Член 15 

Стручниот испит се полага согласно Програмата за 
полагање на стручен испит, која е дадена во прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

Член 16 
(1) Програмата за полагање на стручен испит ја со-

чинуваат прашања од следните области: 
- Законот за електронските комуникации  и пропи-

сите донесени врз основа на него; 
- Закон за општата управна постапка; 
- Закон за прекршочна постапка; 
- Закон за заштита на личните податоци и 
- Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  
(2) Прашањата за стручниот испит ги составува Ко-

мисијата за полагање на стручен испит, согласно  
Програмата за полагање на стручен испит од ставот (1) 
на овој член, а притоа треба да се имаат предвид над-
лежностите на секторот односно одделението за кои 
што се врши стручниот надзор.  

 
IV. Начин на водење и евиденција на спроведените 

стручни испити од страна на Комисијата 
 

Член 17 
За спроведените стручни испити Комисијата води 

евиденција во посебен регистар. 
Евиденцијата  треба да содржи податоци за секој 

кандидат кој полагал стручен испит и тоа: 
- име и презиме на кандидатот кој полага стручен 

испит, 
- адреса на живеалиште по л.к 
- единствен матичен број на граѓанинот, 
- датум на спроведување на стручниот испит, 
- оценка од спроведениот стручен испит, 
- број и датум на издадена потврда за положен 

стручен испит за вршење на стручен надзор. 
 

V.Завршни одредби 
 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 0201-1187/3  

9 јули 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 
 
ПРИЛОГ 1 

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 
      
1.Закон за електронски комуникации (Сл.весник на 

РМ број 39/2014 и број 188/2014) 
 
2. Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот 

за електронските комуникации 
    

    
Реден 
број 

Име на подзаконски-
от акт 

Објавен во 
Сл.весник 

(број) 
 

Дата 

1. Правилник за начинот 
на изградба на јавни-
те електронски кому-
никациски мрежи и 
придружни средства 

106 
 

14.07.2014 

2. Правилник за интер-
перабилност на диги-
тална  тв.опрема што 
се користи од потро-
шувачите 

140 22.09.2014 

3. Правилник за начинот 
на полагање на радио-
аматерски испит,ра-
диоаматерски 
класи,технички пара-
метри,и други услови 
за употреба на радио-
аматерски станици и 

180 05.12.2014 
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опрема 
4. 
 

Програма за полагање 
на радиоаматерски 
испит 

180 05.12.2014 

5. Правилник за форма 
и содржина на бара-
њето за издавање на 
одобрение за користе-
ње на радиофрек-
венции и потребна 
документација 

173 24.11.2014 

6. Правилник во форма 
и содржина за соглас-
ност за пуштање на 
пазар и ставање во 
употреба радио опре-
ма која користи ради-
офреквенциски опсе-
зи што не се хармони-
зирани на ниво на ЕУ 

173 22.10.2014 

7. Правилник за интер-
перабилност на диги-
тални ТВ услуги 

171 22.10.2014 

8. План за намена на ра-
диофреквенциски оп-
сези на РМ 

  

9. Правилник за радио-
фреквенции кои мо-
жат да се користат без 
одобрение за користе-
ње на радиофрек-
венции 

161 03.11.2015 

10. Правилник за начинот 
на пресметка на 
год.надоместок за ко-
ристење на радио-
фреквенции 

161 03.11.2014 

11. Правилник за начинот 
на пресметка на год. 
Надоместок за корис-
тење на доделени 
броеви и/или серии на 
броеви 

161 03.11.2014 

12. Правилник за начинот 
на пресметување на 
год.надоместок за 
надзор на пазарот 

161 03.11.2014 

13. Правилник за обезбе-
дување на бистрим 
пристап и предпро-
дажба на бистрим  ус-
луги 

190 23.12.2014 

14. Правилник за утврду-
вање на формата и 
содржината на бара-
њето за доделување 
на броеви и серии на 
броеви,податоци што 
се приложуваат кон 
барањето како и начи-
нот и постапката за 
доделување на броеви  
и серии на броеви од 
планот за нумерација 

190 23.12.2014 

15. Правилник за парамет-
рите за квалитет на јав-
нита електронски кому-
никациски услуги,начи-
нот и постапките за 
вршење на контрола на 
мерење содржина и 
форма и начинот на об-
јавување на информа-
ции во врска со квали-
тетот на електронски 
комуникациски услуги 

185 16.12.2014 

16. Правилник за обезбе-
дување на услугите 
опфатени со  
универзална услуга 

185 16.12.2014 

17. План за нумерација 185 16.12.2014 
18. Правилник за сод-

ржината и  формата 
на нотификаци-
јата,потребната доку-

138 17.09.2014 

ментација и потврда-
та за регистрација 

19. План за доделување и 
користење на радио-
фреквенции во РМ 

2 2015 

20. Правилник за начинот 
на водење на посебно 
сметководство при 
интерконекција или 
пристап 

2 08.01.2015 

21. Правилник  
за обезбедување на 
безбедност и интегри-
тет на јавните елек-
тронски комуника-
цисkи мрежи и услуги 
и активности кои што 
операторите треба да 
ги преземат при нару-
шување на безбеднос-
та на личните пода-
тоци 

9 21.01.2015 

22. Правилник за видот и 
содржината  на пода-
тоците кои ги објаву-
ваат операторите и 
агенцијата за услуги-
те што се обезбедува-
ат преку јавни елек-
тронски комуника-
циски мрежи 

16 2015 

23. Правилник за пренос-
ливост на броеви 

27 2015 

24. Правилник за ниво на 
деталност на инфор-
мациите кои што ќе 
бидат објавени во ре-
ферентната понуда за 
разврзан пристап на 
локална јамка и начи-
нот на нивното обја-
вување 

27 2015 

25. Упатство за начинот 
на контрола на малоп-
родажните цени на 
операторот со значи-
телна пазарна моќ 

Објавено на 
веб страна 

на АЕК 

 

26. Статут на Агенцијата 
за електронски кому-
никации 

Објавено на 
веб страна 

на АЕК 

 

 
27. 

Правилникот за сод-
ржината на информа-
циите што треба да 
бидат објавени во ре-
ферентната понуда за 
интерконекција 

42 2015 

28. Правилник за пристап 
и користење на спе-
цифични мрежни 
средства 

42 2015 

29. Правилник за начинот 
за спроведување на 
посредувањето на 
АЕК 

42 2015 

30. Одлука за утврдување 
на максималните це-
ни на услугите во роа-
минг во јавни мобил-
ни комуникациски 
мрежи 

42 2015 

31. Одлука за утврдување 
на коефициентот К, за 
пресметка на висината 
на процентуалниот из-
нос од вкупниот при-
ход на операто-
рите...,заради опреде-
лување на годишен на-
доместок за надзор на 
пазарот за 2015 година 

42 2015 

32. Одлука за утврдување 
на вредноста на бодот 
за пресметка на го-
дишниот надоместок 
за користење на ради-

42 2015 
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офреквенции за 2015 
година 

33. Одлука за утврдување 
на вредноста на бодот 
за пресметка на го-
дишниот надоместок 
за користење на брое-
ви и серии на броеви 
за 2015 година 

42 2015 

34. Одлука за поништува-
ње на Планот за наме-
на на радиофрек-
венциите во РМ 

30 2015 

35. Заклучок за исправка 
на одлука 

52 2015 

 
3. Закон за прекршоци (Службен весник на РМ број 

32/2007 и 51/2011) 
- Постапка за порамнување и посредување (член 46-52) 
- Прекршочна постапка (член 53-58) 
- Прекршочна постапка пред прекршочен орган 

(член 59-66) 
- Судска заштита(член 67-69) 
- Судска постапка (Член 70-79) 
- Барање за прекршочна постапка (член 80-87) 
4.Закон за општа управна постапка (Службен вес-

ник на РМ број 38/2005, 110/2008, 51/2011) 
5.Закон за заштита на личните податоци (Службен 

весник на РМ број 7/2005, 103/2008, 124/2010,135/2011 
и 43/2014) 

6. Закон за медиуми (Службен весник на РМ број 
184/2013 и 13/2014) 

_____________ 
3621. 

Врз основа на член 24 став (1) алинеа 3 а во врска со 
член 109 став (2)  од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2014, 188/2014 и 44/2015), Директорот на Агенцијата за 
електронски комуникации на година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА КВАЛИ-
ТЕТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛEКТРОНСКИ КОМУНИКА-
ЦИСКИ УСЛУГИ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА И МЕРЕЊЕ, СОД-
РЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ОБЈА-
ВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ВО ВРСКА СО 
КВАЛИТЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Во Правилникот  за параметрите за квалитет на јавните 

елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката 
за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и 
начинот на објавување на информации во врска со квалите-
тот на јавните електронски комуникациски услуги (Служ-
бен весник на Република Македонија бр 185/2014 ) во член 
3 став 5) се менува и гласи: 

“Агенцијата може да го задолжи операторот на јавни 
електронски комуникациски услуги да обезбеди определен 
минимален квалитет на услугата во согласност со Законот 
за електронските комуникациии и овој правилник. Задол-
жувањето може да се однесува на подобрување на одделен 
параметар, откако ќе се добијат средни вредности на дефи-
нираните параметри,  по извршените мерења на територи-
јата на Македонија, и објавувањето на националниот из-
вештај за населени места и националниот извештај за тест 
рути исто така согласно правилникот. Националниот из-
вештај се изработува како средна вредност од сите мерења 
направени по населени места и тест рути дефинирани во 
овој правилник.  ” 

Член 2 
Во член 11 став 1 точка б) се менува и гласи: 
“б) параметри во зависност од услугите: 
- Говорни услуги: 
- Достапност до мрежа, 

- Пристапност до услуга (процент на неуспешни по-
вици),  

- Одржливост на услуга (процент на прекинати по-
вици),  

- Време на воспоставување на повик 
- Квалитет на  говор 
- Пренесени SMS пораки 
- Пренос на податоци: 
1. Неуспешни обиди за воспоставување на IP конек-

ција со сервер-Service Access Failure Ratio (SAFR) (%) 
2. Прекинати сесии на услугата-Service Session 

Failure Rate (SSFR) (%) 
3. Брзина за пренос на податоци преку радиокому-

никациска мрежа (GPRS, EDGE, UMTS и  LTE ) ” 
Ставот 4 се менува и гласи: 
“Агенцијата врши мерења и на сигналот за дигитал-

на терестријална телевизија (DVB-T). Оператотите на 
DVB-T треба да ги задоволуваат нормативите кои се 
наведени во Финалните акти на регионалната конфе-
ренција за радиокомуникации за планирање на диги-
тална терестријална радиодифузна служба во делови 
од регионите 1 и 3, во фреквенциските опсези 174-230 
MHz и 470-862 MHz (RRC-06). Агенцијата за електрон-
ски комуникации за мерењата ќе се повикува на след-
ните препораки: ITU-R SM.1447, ITU-R SM.1875, ITU-
R BT.1735 и Spectrum monitoring handbook Edition 2011 
глава 4.11 и  глава 5.2.” 

 
Член 3 

Во член 12 став 1 се менува и гласи: 
“Мерењата на параметрите за квалитет се вршат во 

населени места со над 15 000 жители дефинирани во 
Прилог 7  или на  тест рути дефинирани во Прилог 6  
или на стационарни точки.” 

 
Член 4 

Членот 16 се менува и гласи: 
“Објавување на податоците од мерењата 
(1) Агенцијата ќе ги објави податоците од сопстве-

ните мерења на веб страницата, со статистички приказ, 
поделен по населени места,   согласно Прилог 7 и тест 
рути согласно Прилог 6 од овој Правилник и по опера-
тори, со приказ на бројот на извршени мерења, кои 
учествуваат во анализата. Податоците од мерењата ќе 
бидат во форма и на начин, така што ќе  бидат лесно 
читливи и разбирливи за читателот. 

(2) Објавените податоци од мерењата ќе им овозмо-
жат на граѓаните лесен увид во параметрите за квали-
тет, нивото на мерен сигнал и технологијата со која 
операторот ги обезбедува услугите, како и споредба 
помеѓу два или повеќе оператори. Агенцијата ќе обја-
вува податоци од мерењата  на национално ниво по на-
селени места, по тест рути. Агенцијата ќе објавува ре-
зултати од мерења на DVB-T во стационарни точки . 

(3) Доколку со мерењата биде утврдено дека на од-
редено подрачје операторот нема мрежна покриеност 
или нивото на мерен сигнал е пониско од нивото дефи-
нирано во Прилог 3 од овој правилник, истото ќе биде 
определено како подрачје без мрежна покриеност на 
операторот од страна на Агенцијата, за што ќе биде из-
вестен операторот да направи соодветна корекција на 
мапата на покриеност или да направи корекција на пок-
риеноста на теренот така што измерената покриеност 
ќе одговара со онаа прикажана на мапата. 

(4) Изгледот и формата на извештајот од сопствет-
ните извршени мерења на Агенцијата за квалитетот на 
услуги кои ги обезбедуваат операторите е даден во 
ПРИЛОГ 8 на овој правилник.” 

 
Член 5 

Во Прилог 2, дел III се менува и гласи: 
“Брзина за пренос на податоци преку радиокомуни-

кациска мрежа (UMTS и LTE)” 
Се менува Табела за вредности на параметрите за 

квалитет на јавни услуги за пренос на податоци преку 
радиокомуникациска мрежа и гласи: 
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Член 6 

Во ПРИЛОГ 3  во  став 2 точка 2 се менува  и гласи: 

“ Технички карактеристики: 

- Приемно ниво на сигнал (дефинирана колор карта):  

- GSM 

- Добар (RxLev>-85dBm, сина-RGB(0,0,255)); 

- Прифатлив (-95dBm<RxLev≤-85dBm, зелена–RGB(0,128,128)); 

- Лош (-110dBm<RxLev≤-95dBm, црвена–RGB(255,0,0)); 

- Неприфатлив (RxLev≤-110dBm, транспарентна) 

Дефиниција за мрежна покриеност (гранична вредност  до која ќе се смета покриеност со мрежа): 

- RxLev>-95dBm 

- UMTS 

- Добар (CPICH RSCP >-95dBm, светло сина-RGB(51,102,255)); 

- Прифатлив (-105dBm<CPICH RSCP≤-95dBm, светло зелена–RGB(51,204,204)); 

- Лош (-115dBm<CPICH RSCP≤-105dBm, црвена–RGB(255,0,0)); 

- Неприфатлив (CPICH RSCP≤-115dBm, транспарентна) 

Дефиниција за мрежна покриеност (гранична вредност  до која ќе се смета покриеност со мрежа): 

- CPICH RSCP>-105dBm и 

- EcNo>-12dB 

- LTE 

- Нивоа поголеми од -100 dBm RSRP >-100 dBm), се дефинира покриеност со добар сигнал (сина-

RGB(0,0,255)) 

Прифатлив (-110dBm< RSRP ≤-100dBm, зелена–RGB(0,128,128)); 

Неприфатлив (RSRP≤-110dBm, транспарентна) 

Се применува препораката (ETSI TS 136 104). 

- DVB-T 

- Нивоа поголеми од 56dBµV/m, Rx Level > 56dBµV/m) се дефинира покриеност со сигнал (сина-

RGB(0,0,255)) 

- За останатите подрачја се дефинира подрачје без мрежна покриеност (транспарентна) 

- Резолуција-големина на пиксел (grid cell)=50m x 50m 

- Coverage probability во самиот пиксел=мин 50%  (доколку ја има оваа можност во самата апликација за 

планирање) 

- Мапите на покривање треба да бидат пресечени со границата на Република Македонија (доколку операто-

рот не ја поседува, истата ќе им биде доставена)   

- Подлоги што треба да се користат во предикцијата на coverage фајлот се: DTM/DEM (Digital Terrain 

Model/Digital Elevation Model) со минимална резолуција од 50m, Radio Clutter Data за цела територија на Маке-

донија и останати просторни податоци кои што ги има операторот, а истите би се користеле за поточна предик-

ција на покривање.” 

 

Член 7 

 ПРИЛОГОТ 4 се менува и гласи: 
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     *Графички приказ на измерените параметри за ква-
литет од табелата на овој прилог во електронска форма 
се со следниве карактеристики:  

1. Технички карактеристики 
Приемно ниво на сигнал (Дефинирана колор карта):  
GSM 
- Добар ( RxLev>-85dBm, сина-RGB(0,0,255)); 
- Прифатлив (-95dBm<RxLev≤-85dBm, зелeна–

RGB(0,128,128)); 
- Лош (-110dBm<RxLev≤-95dBm, црвена–RGB 

(255,0,0)); 
- Неприфатлив (RxLev≤-110dBm, бела 

RGB(255,255,255)); ) 
UMTS 
- Добар (CPICH RSCP>- 95dBm, светло сина-

RGB(51,102,255)); 
- Прифатлив ( -105dBm<CPICH RSCP≤-95dBm, 

светло зелeна–RGB(51,204,204)); 
- Лош ( -115dBm<CPICH RSCP≤-105dBm, црвена–

RGB(255,0,0)); 
- Неприфатлив ( CPICH RSCP≤-115dBm,  бела 

RGB(255,255,255)) 
 
LTE 
- Нивоа поголеми од -100 dBm(RSRP >-100dBm) се 

дефинира покриеност со добар сигнал (сина-
RGB(0,0,255)) 

- Прифатлив (-110dBm< RSRP ≤-100dBm, зелена–
RGB(0,128,128)); 

- Неприфатлив (RSCP≤-110dBm, бела-
RGB(255,255,255)) 

 
DVB-T 
- Нивоа поголеми од 56dBµV/m, Rx Level > 

56dBµV/m) се дефинира покриеност која задоволува за 
мерења во стационарни точки. 

2. Податочен формат во kml, kmz формат, map info 
map податочен приказ” 

 
Член 8 

ПРИЛОГОТ  5 се менува и гласи: 
“МЕТОДОЛОГИИ 
Мерните методологии ги запазуваат спецификации-

те дефинирани во ETSI TS 102 250. За мерењата, за си-
те оператори се користи иста мерна опрема и исти мер-
ни терминали. Во мерењата се користи методологија на 
т. н. прозорец. Прозорецот може да биде составен само 
од методологија за говор, само од методологија за ме-
рење на квалитет на говор, само од методологија за ме-
рење на  СМС, само методологија за пренос на подато-
ци или нивна комбинација. 

Методологија за мерење на квалитет на услуга-пре-
нос на говор  

- Benchmarking 
- Се мерат сите оператори паралелно. 
Изгледот на прозорецот ги запазува следните ус-

лови: 
- За генерирање на повик: 
- време на воспоставување на повик-30 сек;  
- траење на повик:  
- Сценарио 1-90 сек.; 
- Сценарио 2–120 сек.; 
- Сценарио 3–просечна вредност на траење на по-

вик од сите оператори доставени во последниот 
квартал пред да се прави мерењето 

- пауза помеѓу повици-30 сек. 
- За генерирање на СМС: 
- Се мерат од крај до крај СМС пораки кои се ис-

праќаат од мерната опрема и се примаат со мерната оп-
рема. 

- Содржината на СМС пораката е 42 карактери.Се 
врши само воспоставувње на појдовен повик (MOC-
Mobile Originated Call) 

- Брзина на движење: не поголема од 80 km/h. 
Доколку во една скрипта се мерет и говор и СМС 

паузата помеѓу нив ќе е 10 секунди 

- Покренат спор од претплатници или крајни корис-
ници 

- Се мери само спорниот оператор, доколку на ло-
кацијата за која се однесува спорот нема објавени ре-
зултати од мерења на Агенцијата.OUTDOOR методо-
логија–мерењата се вршат во непосредна близина на 
адресата на која е склучен договорот, физички што 
поблиску колку ни дозволува просторот да се пристапи 
со возилото, на претплатникот или крајниот корисник 
кој го покренал спорот. 

- Изгледот на прозорецот ги запазува следните услови: 
- време на воспоставување на повик-30 сек;  
- траење на повик-90сек.;  
- пауза помеѓу повици-30 сек. 
- Се врши само воспоставувње на појдовен повик 

(MOC-Mobile Originated Call) 
- Времетрењето на мерењето не треба да е пократко 

од 120 мин. 
- Методологија за мерење на квалитет на услуга-

пренос на податоци 
- Benchmarking 
- Се мерат сите оператори паралелно. 
- Се врши воспоставување на пакетска сесија, се 

мери брзината на пренос на податоци која се постигну-
ва при симнување на одредени тест фајлови (од листа-
та на тест фајлови) помеѓу операторот и терминалниот 
уред. Паузата помеѓу две последователни пакетски се-
сии изнесува 30 сек. 

- Се врши мерење на брзина на пренос на податоци 
на апликативно ниво преку радиокомуникациска 
мрежа, користејќи FTP/HTTP протокол, на на одредени 
тест фајлови (од листата на тест фајлови) кои се поста-
вени на:  

- http://www.t-mobile.mk/speedtest/TEST_#.bin; 
- http://www.one.mk/speedtest/TEST_#.bin; 
- http://www.vip.mk/speedtest/TEST_#.bin; 
- http://webadresa/speedtest/TEST_#.bin; 
- Сервер на АЕК 
- Тест фајлот е со  големина  од 5MB за мерење по 

населени места Тест фајлот е со големина од 1 MB за 
тест рути 

- Помеѓу секој трансфер на тест фајл во една сесија 
има пауза од 5 сек. 

- Брзина на движење: не поголема од 80 km/h. 
Доколку во една скрипта се мерет и говор и пренос 

на податоци паузата помеѓу нив ќе е 10 секунди. 
- Покренат спор од претплатници или крајни корис-

ници 
- Се мери само спорниот оператор, доколку на ло-

кацијата за која се однесува спорот нема објавени ре-
зултати од мерења на Агенцијата. Во случај локацијата 
да се наоѓа во репрезентативна област на одредена 
зона, ќе се земаат во предвид резултатите од репрезен-
тативната зона 

- OUTDOOR методологија–мерењата се вршат во 
непосредна близина на адресата на која е склучен дого-
ворот, физички што поблиску колку ни дозволува 
просторот да пристапиме со возилото, на претплатни-
кот или крајниот корисникот кој го покренал спорот. 

- Се врши мерење на брзина на пренос на податоци 
на апликативно ниво преку радиокомуникациска 
мрежа, користејќи FTP/HTTP протокол, на одредени 
тест фајлови (од листата на тест фајлови) кои се поста-
вени на:  

- http://www.SPOREN_OPERAT-OR.mk/speedtest/TEST_-#.-
bin; 

- Листата на тест фајловите е со  големина : 1 MB 
или 5 MB- 

- Помеѓу секој трансфер на тест фајл во една сесија 
има пауза од 5 сек 

- Бројот на сесии кои се мерат не е помал од 30 
- Видот и содржината на сесијата се креира во за-

висност од различните потреби при мерење. 
- Методологија за мерење на квалитет на услуга- 

квалитет на говор 
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- Оценка MOS – Mean Opinion Score –  ITU го дефи-
нира како вредности на предефинирана скала, според 
која субјектот (дедицирана личност) врши оценување 
според негово мислење за перформансите на трансми-
сија преку телефонски систем како за конверзација та-
ка и за слушање на говорен матерјал.  

- Системот кој го користи Агенција за снимање на 
MOS се базира на POLQA алгоритам. Perceptual 
Objective Listening Quality Assessment (ITU-T Rec. 
P.863) за добивање на MOS-LQO оценувње.  

- MOS-LQO – претставува објективно оценување на 
квалитетот на говор, а оценувањето се врши со генери-
рање на повици и снимање на MOS-LQO вредностите. 

- Повици се генерирани со користење на Nemo 
Outdoor апликативно решение за мерење на квалитет 
на говор користејќи POLQA алгоритам. 

- За генерирање на повик се користи сценариото од 
„Методологија за мерење на квалитет на услуга-пренос 
на говор “, се користат 3 телефонски апарати, со апли-
кација за комуникација и споредување на говор Nemo 
Media Router, и Nemo Voice Server, со можност за меѓу-
себно комуницирање, сѐ со цел снимање и репродуци-
рање на MOS-LQO вредности. 

- Квалитетот на говор се мери во правец:  
- мобилен уред – сервер (појдовна насока);  
- Се воспоставува повик mobile to fix, се снимаат 

MOS-LQO вредностите во двете насоки:  
- Корисничка страна – мобилен уред (појдовна на-

сока) – оценка добиена од страна на NMR кај мобилни-
от уред,  

Методологија за мерење на DVB-T сигнал 
- Benchmarking 
- Се мерат сите DVB-T оператори паралелно во ста-

ционарни точки. 
- Се мери нивото на поле на DVB-T сигнал 
- Покренат спор од претплатници или крајни корис-

ници 
- Се мери само спорниот оператор, доколку на ло-

кацијата за која се однесува спорот . 
- OUTDOOR методологија–мерењата се вршат во 

непосредна близина на адресата на која е склучен дого-
ворот, физички што поблиску колку ни дозволува 
просторот да пристапиме со возилото, на претплатни-
кот или крајниот корисникот кој го покренал спорот. 

 
Член 9 

ПРИЛОГОТ 6 се менува и гласи: 
 
“Тест рути 
Тест рути: 
Автопат и магистрални патишта: 
- Делница 1: Граница со Р. Србија (Табановце)–Ку-

маново–Миладиновци–Велес-Гевгелија-граница со Р. 
Грција (Богородица) (176 км); 

- Делница 1’: Прилеп–Градско–Велес–Куманово–
граница со Р. Србија (Табановце) (200 км); 

- Делници 2: Граница со Р. Бугарија (Деве Баир)–
Крива Паланка–Страцин–Романовце (Куманово)–Ми-
ладиновци–обиколница Скопје–Тетово–Гостивар–Ки-
чево–Подомоље–Струга–граница со Р. Албанија (Ќа-
фасан) (298km); 

- Делница 3: Крстосница Подмоље–Охрид–Косел–
Ресен–Битола–Прилеп–Велес–Штип–Кочани–Дел-
чево–граница со Р. Бугарија (Рамна Нива) (318km); 

- Делница 3’: Граница со Р. Албанија (Св. Наум)–
Охрид–Косел–Ресен–делница Битола (крстосница Ку-
куречани)–граница со Р. Грција (Меџитлија) (127km); 

- Делница 4: Граница со Р. Косово (Блаце)–крстос-
ница Стенковец–обиколница Скопје–Петровец-крстос-
ница Велес–Свети Николе–Штип–Радовиш–Струмица–
граница со Р. Бугарија (Ново Село) (205km); 

Регионални патишта: 
- Делница 5: Битола–Демир Хисар–Кичево–Маке-

донски Брод–Прилеп (140км); 
- Делница 6: Гевгелија–Богданци–Стар Дојран–Ва-

ландово–Струмица–Берово–Пехчево–Делчево (139км); 

- Делница 7: Страцин–Кратово–Пробиштип–рас-
крсница Крупиште–Кочани–Виница–Берово (118км); 

- Делница 8: Дреново–Кавадарци–Неготино–Пепе-
лиште–Штип–Свети Николе–Куманово (140км) 

- Делница 9: Граница со Р. Косово (Јажинце)–Те-
арце–Јегуновце–Ратае–Џепчиште–Тетово–Попо-
ваШапка–Тетово–Гостивар–Маврови анови–Дебар–
Струга (230); 

- Делница 10: граница со Р. Грција (Маркова Нога)–
Макази–Царев Двор – Отешево – Стење – Отешево – 
Трпејца (80км);  

За тест рутите не е дефиниран минимален број на 
повици. Една тест рута ќе  биде измерена мимимум ед-
наш. 

Доколку се направат мерења на дел од една тест ру-
тата , резултатите од мерењата ќе влезат во вкупните 
резултати за истата. 

 
Член 10 

ПРИЛОГОТ 7 се менува и гласи: 
 
“Во следната табела се дадени населени места со 

информација за минимален број на повици согласно 
последниот офоцијален попис на населението во Маке-
донија: 

 
Населени места- Оп-
штини со над 15000 
жители 

Бр. на 
население 

мин. Број 
на повици 

Скопје 506926 2028 
Куманово 108048 432 
Тетово 90650 363 
Гостивар  83018 332 
Кичево  30403 122 
Дебар 20483 82 
Охрид 53006 212 
Струга 64956 260 
Битола 92905 372 
Прилеп 75898 304 
Виница 19938 80 
Штип 48578 194 
Велес 54955 220 
Струмица 56533 226 
Кочани 38058 152 
Кавадарци 38968 156 
Неготино 19414 78 
Радовиш 28870 115 
Свети Николе 17966 72 
Крива Паланка 20257 81 
Гевгелија 22846 91 
Брвеница 15885 64 
Делчево 17505 70 
Боговиње 28997 116 
Желино 24390 98 
Липково 27058 108 
Врапчиште 25399 102 
Илинден 15894 64 
Пробиштип 16193 65 
Ресен 16825 67 
Студеничани 17246 69 
Теарце 22454 90 

“ 
Член11 

ПРИЛОГ 8 се менува и гласи: 
(1)  Агенцијата ќе објавува резултати од мерења на 

DVB-T во стационарни точки во .kmz формат со инфор-
мации за датум на мерење, име на DVB-T Оператор, ниво 
на измерен сигнал со информација за покриеоста. 

(2) Агенцијата за електронски комуникации подгот-
вува Извештај за состојбата на квалитет на услуги за 
населено место, тест рута и национален извештај за на-
ционални мобилни оператори на Република Македони-
ја во следниот формат: 
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Член 12 
Влегување во сила 

 
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
(2) По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде објавен на веб-страната на Агенцијата. 
 

 
Бр. 0201-1295/5  

10 јули 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

3622. 

Врз основа на член 43 став (6) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14 и 97/15), директорот на Агенцијата за ци-

вилно воздухопловство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ 

УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ И ПОСЕБНИТЕ УС-

ЛОВИ ВО ОДНОС НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ, ОПРЕ-

МАТА И ДРУГИТЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ НЕОП-

ХОДНИ ЗА БЕЗБЕДНО И УРЕДНО РАБОТЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на вршење на специја-

лизирани услуги со воздухоплов и посебните услови во 

однос на воздухопловите, опремата и другите посебни 

услови неопходни за безбедно и уредно работење 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 

159/07 и 122/13) во членот 6 став 1 во алинејата 1 по 

зборот “Македонија” се додаваат зборовите “или во 

Книгата за евиденцијата на воздухоплови кои не се по 

ICAO стандарди”. 

Во алинејата 5 по зборовите “(ICAO Doc. 9408),” се 

додаваат зборовите “или друг прифатен меѓународен 

воздухопловен стандард или препорачана практика кои 

се соодветни за типот на воздухопловот и специјализи-

раните услуги кои се планира да се вршат, “. 

 

Член 2 

Во членот 7 во ставот 3 по зборовите “(Manual on 

Aerial Work)” се додаваат зборовите “или друг прифа-

тен меѓународен воздухопловен стандард или препора-

чана практика кои се соодветни за типот на воздухоп-

ловот и специјализираните услуги кои се планира да се 

вршат и”. 

Во ставот 4 по зборовите “(Manual on Aerial Work)” 

се додаваат зборовите “или друг прифатен меѓунаро-

ден воздухопловен стандард или препорачана практика 

кои се соодветни за типот на воздухопловот и специја-

лизираните услуги кои се планира да се вршат”. 

 

Член 3 

Во членот 59 во точката 2, точката на крајот од ре-

ченицата се заменува со сврзникот “и” и се додава нова 

точка 3) која гласи:  

“3) пилоти кои поседуваат уверение/сертифи-

кат/потврда согласно член 9 став (1) од Уредбата за ус-

ловите под кои воздухоплов без екипаж може да лета 

во македонскиот воздушен простор.” 

 

Член 4 

Во членот 62 во ставот 1 по зборовите “наменска 

конструкција,” се додаваат зборовите “воздухопловите 

без екипаж,”. 

Член 5 
Во членот 64 се додава нов став 2 кој гласи:  
“По исклучок од став 1 на овој член, воздухоплов без 

екипаж со максимална маса на полетување помала од 20 
килограми треба да се одржува согласно инструкциите на 
производителот, доколку такви постојат.” 

 
Член 6 

Во членот 82 во точката (2) точката на крајот од ре-
ченицата се заменува со сврзникот “и” и се додава нова 
точка 3) која гласи:  

“3) пилоти кои поседуваат уверение/сертифи-
кат/потврда согласно член 9 став (1) од Уредбата за ус-
ловите под кои воздухоплов без екипаж може да лета 
во македонскиот воздушен простор.” 

 
Член 7 

Во членот 85 во ставот 1 по зборовите “наменска 
конструкција,” се додаваат зборовите “воздухопловите 
без екипаж,”. 

 
Член 8 

Во членот 87 се додава нов став 2 кој гласи:  
“По исклучок од став 1 на овој член воздухоплов 

без екипаж со максимална маса на полетување помала 
од 20 килограми треба да се одржува согласно 
инструкциите на производителот, доколку такви по-
стојат.” 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
 Агенција за цивилно 

Бр. 10-711/3 
3 јули 2015 година 

воздухопловство,  
Директор, 

Скопје м-р Горан Јандреоски, МБА, с.р. 
__________ 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3623. 
Врз основа на  член. 40 ст.2 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на јавните обнвинители на Република 
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-
ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 
нa осумдесет и деветата седница одржана на 14.07.2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА  ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 
НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 
СТРУМИЦА, ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА 
ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО БЕ-
РОВО, ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОС-
НОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ДЕЛЧЕВО 

 
I 

За Основен  јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Струмица  се избира:  

1. Златко Иванов. 
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II 

За Основен јавен обвинител на Основното  јавно 

обвинителство Берово се избира: 

1. Борче Јанев .  

 

III 

За Основен  јавен обвинител на  Основното  јавно 

обвинителство Делчево  се избира:  

1. Бранко Тричковски. 

  

V 

Оваа одлука влегува во сила на ден 14.07.2015 го-

дина, а ќе се објави во “Службен весник на Република 

Македонија”.  

      

 Совет на јавните обвинители 

СОИ Бр. 1/15 на Република Македонија, 

14 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Петар Аневски, с.р. 

__________ 

    

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3624. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 

33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 

производители на електрична енергија од обновливи 

извори на енергија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-

вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-

ство, трговија и услуги ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, 

за користење на повластена тарифа на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија, 

на седницата одржана на ден 15.07.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Трговското друштво за производство, тргови-

ја и услуги ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, со седиште 

на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, Охрид, му 

се одобрува користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од фотонапонската елек-

троцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“ со 

инсталирана моќност од 47,25 kW и со локација на КП. 

бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 

- назив и седиште: Трговско друштво за производ-

ство, трговија и услуги ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, 

со седиште на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, 

Охрид; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-PV-170; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-

троцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“;  

- податоци за локација на електроцентралата: на 

КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 47,25 

kW (214 панели со моќност на панел од 220 W и 1 па-

нел со моќност од 170 W); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 75.300 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ 

ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“, УП1 бр.08-169/12 од 

31.07.2013 година, односно во зависност од инсталира-

ната моќност и локацијата на фотонапонската електро-

централа „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“ се одобру-

ва користење на повластена тарифа од 16 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-09/15  

15 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

3625. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 

и 33/2015) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 

за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“, бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по 

барањето на Друштво за трговија и транспорт ГАН 

ПЕТРОЛ ОИЛ ДОО експорт - импорт Илинден, за из-

давање на  лиценца за вршење на енергетска дејност 

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со 

Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 

ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), на седницата одржана на 

16.7.2015 година,  донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-

МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 

БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-

ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕУ-

РОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕКСТРА ЛЕСНО 1 (ЕЛ-1) 

И МАЗУТ 1 (НС-1) 

 

1. На Друштвото за трговија и транспорт ГАН ПЕТ-

РОЛ ОИЛ ДОО експорт - импорт Илинден, му се изда-

ва лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
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ва и горива за транспорт- трговија на големо со Еуро-

супер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 

и Мазут 1 (НС-1). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 

вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт- трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еу-

родизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-

1)“, кој што е составен дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

УП1 Бр. 11-42/15  

16 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

ПРИЛОГ 1 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-

ЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАН-

СПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОСУПЕР 

БС 95, ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V), ЕКСТРА ЛЕСНО  

1 (ЕЛ-1) И МАЗУТ 1 (НС-1) 

 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија и транспорт ГАН ПЕТРОЛ 

ОИЛ ДОО експорт - импорт Илинден, со седиште на 

Ул. 500 бр.89, Марино - Илинден, Република Македо-

нија.  

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-

лемо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Ек-

стра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1). 

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

16 јули 2015 година 

 

4. Период на важење на лиценцата:   

10 години 

 

5. Датум до кога важи лиценцата:  

16 јули 2025 година 

 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: 

НД - 53.03.1/15 

 

7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 7022573 

  

8. Единствен даночен број – 4054015502603 

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

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС 
(Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1). 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуросупер 
БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Ма-
зут 1 (НС-1), заради натамошна продажба на трговци 
или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
4 надземни резервоари и тоа: 1 резервоар од 2000м3 за 
прием на Еуродизел БС (Д-Е V), 1 резервоар од 250м3 
за прием на Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 250м3 за 
прием на Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) и 1 резервоар од 
1000м3 за прием на Мазут 1 (НС-1). Резервоарите се 
наоѓаат на КП.бр 4572/2-116/3374 што се водат на 
Имотни листови бр.7228 и бр.7229 за КО Ресен. Резер-
воарите се во сопственост на „ АЕ – ПЕТРОЛ“ – ДОО-
ЕЛ с. Царев Двор – Ресен со кого Друштвото за тргови-
ја и транспорт ГАН ПЕТРОЛ ОИЛ ДОО експорт - им-
порт Илинден има склучен Договор за закуп на 10 го-
дини. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), 
Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1) во секое време 
треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-тех-
ничките услови за вршење на дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуросупер БС 95, Еуроди-
зел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1) со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на   Еу-
росупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно 
ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1) најдоцна во рок од 30 дена по 
настаната промена. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со Еуросупер БС 95, 

Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 
(НС-1), носителот на лиценцата може да ја врши на те-
риторијата на Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

супер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 
и Мазут 1 (НС-1); 

- обезбеди Еуросупер БС 95, Еуродизел БС (Д-Е V), 

Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), со кој врши трго-

вија на големо да ги исполнува пропишаните норми за 

квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
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ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 

стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон, а особено Правил-

никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-  субвенционирање  

Носителот на лиценцата е должен : 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на претприја-

тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-

дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-

ходите и расходите со резултатите од работењето, како и 

паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-

ковната година да доставува Годишен извештај за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-

на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  

1. набавка и продажба на Еуросупер БС 95, Еуроди-

зел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), 

во текот на извештајна година, презентирани согласно 

Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех;  

- извештај за промените во главнината;  

- извештај за паричните текови;  

- применетите сметководствени политики;  

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 

и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца;  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-

ремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- 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 дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-

на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. 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;  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година и 

8. бизнис план за тековната година. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-

таји за набавка и продажба на Еуросупер БС 95, Еуро-

дизел БС (Д-Е V), Екстра лесно ЕЛ-1 и Мазут 1 (НС-1), 

презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел 

на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 

Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-

ности, настани и промени кои што имаат или би може-

ле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 

Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 

други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 

16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-

ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 

за енергетика во вршењето на  дејноста за која е изда-

дена лиценцата, увид во целокупната документација на 

носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-

рии, инсталациите, како и на средствата и опремата 

потребни за вршење на дејноста, во согласност со Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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3626. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“, 
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО 
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, за користење на повласте-
на тарифа на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
15.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје, му се одобрува 
користење на повластена тарифа на електрична енерги-
ја произведена од хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 
КOЊАРКА“, со инсталирана моќност од 1.000 kW и со 
локација на КП бр. 26/2, КП бр. 26/3, КП бр.26/5 и  КП 
бр. 1405/3, КО Скочивир, Општина Новаци. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-64; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „ХЕЦ 236 КOЊАРКА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 26/2, КП бр. 26/3, КП бр.26/5 и КП бр. 1405/3, КО 
Скочивир, Општина Новаци;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.000 
kW (една генераторска единица со моќност од 1.000 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.181.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 236 КO-
ЊАРКА“, УП1 бр.08-251/12 од 25.03.2013 година, од-
носно се одобрува користење на повластените тарифи 
за одделните блокови, според следната табела: 

 

Блок 
Kоличинa на испорачана 
електрична енергија по 

блокови (kWh) 

Повластена 
тарифа за 

испорачаната 
електрична 
енергија по 

блокови 
(€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

- период на користење на повластените тарифи: 20 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-84/15  

15 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3627. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство на 
соларна енергија, монтажа на соларни системи, тргови-
ја и услуги МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Со-
пиште, Сопиште, за користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
15.7.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

1. На Друштвото за производство на соларна енер-
гија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги 
МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Со-
пиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Со-
пиште, му се одобрува користење на повластена тари-
фа на електрична енергија произведена од фотонапон-
ската електроцентрала „МЕТАЛOСОЛАР“ со инстали-
рана моќност од 49,92 kW и со локација на КП. 840/1 и 
840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на оваа одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на со-

ларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија 
и услуги МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Со-
пиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Со-
пиште, Сопиште; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-126; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „МЕТАЛOСОЛАР“;  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 67.380 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „МЕ-
ТАЛOСОЛАР“, УП1 бр.08-170/12 од 14.06.2013 го-
дина, односно во зависност од инсталираната моќност 
и локацијата на фотонапонската електроцентрала „МЕ-
ТАЛOСОЛАР“ се одобрува користење на повластена 
тарифа од 16 €¢/kWh; 
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- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-271/14  
15 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3628. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за производ-
ство, трговија и услуги ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, 
за издавање на решение за стекнување на статус на 
повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на ден 15.7.2015 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Трговското друштво за производство, тргови-

ја и услуги ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, со седиште 
на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, Охрид, му 
се издава решение за стекнување на статус на повлас-
тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија за фотонапонската 
електроцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“ со 
инсталирана моќност од 47,25 kW и со локација на КП. 
бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Трговско друштво за производ-

ство, трговија и услуги ЈOВЕ ОХРИД ДООЕЛ Охрид, 
со седиште на ул.15-ти Корпус бр.ББ/Комплекс-Езерка, 
Охрид; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-170; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ФЕЦ ФОТОВОЛТ БЕЛЧИШТА“;  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП. бр. 1003, КО Белчишта, Општина Дебарца;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 47,25 
kW (214 панели со моќност на панел од 220 W и 1 па-
нел со моќност од 170 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 75.300 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
22.07.2030 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-08/15  
8 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

3629. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15), и член 10 став 5 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за проектирање, гра-
дежништво, производство и услуги ИТАЛИАН МАЦЕ-
ДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН ДОО Скопје, на ден 
15.7.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр.08 - 17/13 од 08.05.2013 година, на Друштвото 
за проектирање, градежништво, производство и услуги 
ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН 
ДОО Скопје, за хидроелектроцентралата МХЕЦ ЕШ-
ТЕРИЧКА РЕКА  со реф.бр.373, се продолжува до 
7.12.2015 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија. 

 
УП1 Бр. 08-17/13  

15 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3630. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 15.07.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со се-
диште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„ХЕЦ 236 КOЊАРКА“, со инсталирана моќност од 
1.000 kW и со локација на КП бр.  26/2, КП бр. 26/3, КП 
бр.26/5 и  КП бр. 1405/3, КО Скочивир, Општина Но-
ваци. 
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2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-64; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „ХЕЦ 236 КOЊАРКА“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 26/2, КП бр. 26/3, КП бр.26/5 и КП бр. 1405/3, КО 
Скочивир, Општина Новаци;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.000 
kW (една генераторска единица со моќност од 1.000 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.181.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
22.7.2035 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-83/15  

15 јули 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
3631. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 9 став 5 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15) на ден 
15.7.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Решението за стекнување на привремен статус на 

повластен производител на електрична енергија произ-
ведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-
202/12 од 14.06.2013 година, објавено во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.87/13, на Трговското 
друштво за производство, промет и услуги МАНАС-
КОВ Ѓорѓи ДООЕЛ Скопје ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-202/12  
15 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

3632. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 
33/15) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени 
производители на електрична енергија од обновливи 
извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство на 
соларна енергија, монтажа на соларни системи, тргови-
ја и услуги МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Со-
пиште, Сопиште, за издавање на решение за стекнува-
ње на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 15.7.2015 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на соларна енер-

гија, монтажа на соларни системи, трговија и услуги 
МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Сопиште, Со-
пиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Сопиште, Со-
пиште, му се издава решение за стекнување на статус 
на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фото-
напонската електроцентрала „МЕТАЛOСОЛАР“ со 
инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП. 
840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште. 

2. Податоци за носителот на ова решение: 
- назив и седиште: Друштво за производство на со-

ларна енергија, монтажа на соларни системи, трговија 
и услуги МЕТАЛOСОЛАР ДООЕЛ извоз-увоз с.Со-
пиште, Сопиште, со седиште на ул. 23, бр.28, с.Со-
пиште, Сопиште; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-126; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „МЕТАЛOСОЛАР“;  

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.840/1 и 840/2, КО Сопиште, Општина Сопиште;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 67.380 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
22.07.2030 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-270/14  
15 јули 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
3633. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 
11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за 
труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 

2015 година, во однос на месец мај 2015 година, изне-
сува 100. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 2015, во од-
нос на месец мај 2015 година, работодавачите од чле-
нот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Репуб-
лика Македонија, ја вршат на нивото на правото ут-
врдено за претходниот месец. 

 
  
 Министер, 
 Диме Спасов, с.р. 
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