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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4768.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и
пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 112/14, 144/14, 124/15,
149/15 и 37/16), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 16.11.2016 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата за трансплантација во Република
Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16 и 75/16) во делот „3.1.
Мерките и активностите на Програмата се следни:“, во
точката 1 се додава нова реченица која гласи: „Пациентите за сите испитувања се ослободуваат од партиципација, по обезбедена потврда за ослободување од партиципација за пациенти кои се подготвуваат за трансплантација на бубрег од жив дарител и/или починато
лице издадена од Министерството за здравство.“
Точката 2 се брише.
Tочките 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
Во делот „Финансиски средства“ точката 2 се
брише.
Точките 3 и 4 стануваат точки 2 и 3.
Точката 5 се брише.
Во точката 6, која станува точка 4, по зборот „трансплантација“ се додаваат зборовите: „и за други активности поврзани со унапредување, регулирање и евалуација на системот за трансплантација (едукации од областа на трансплантацијата, комисии, работни групи и
други). “
Точките 7 и 8 стануваат точки 5 и 6.
Точката 9 се брише.
Табелата „Финансиски средства за реализација на
Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2016 година“, се менува и гласи:
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По табелата ставот се менува и гласи:
„Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2016 година ќе се финансира согласно
одобрените средства во висина од 4.289.116,00 денари
од буџетот за самофинансирачки активности на Министерството за здравство.”
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА СТРУЧНОТО
ОСПОСОБУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА
ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ РАБОТИ
НА ИНСПЕКТОР

Бр. 42-8305/1
16 ноември 2016 година
Скопје

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на едукацијата, стручната обука и тренингот на персоналот во
воздухопловството и другиот стручен персонал, како и
посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да
врши работи на инспектор.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
4769.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни
работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА
РЕШЕНИЕ ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА,
ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЗВОЛА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето
за донесување на решение заради неиздавање на дозвола, односно недонесување на решение за одбивање
на барањето за издавање на дозвола за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“
бр. 49/13).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13.11-77236/1
5 декември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
4770.
Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во
врска со член 178 од Законот за воздухопловство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06,
24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15,
152/15, 27/16 и 31/16), министерот за транспорт и врски
донесе

Член 2
Надзорот од член 1 на овој правилник се врши над:
- организации и центри за обука,
- стручен кадар задолжен за спроведување на обука
(инструктори),
- испитувачи и оценувачи на компетентноста, доколку ги има,
- простории, литература, опрема, средства, уреди
кои се користат за стручно оспособување, вклучувајќи
и воздухоплови и симулатори за обука,
- аеродроми, леталишта, терени, објекти, инфраструктура која се користи за потребите на обуката,
- процес на реализација на обуката,
- документација која треба да ја води организацијата или центарот за обука и
- други прашања согласно прописите за стручно оспособување.
Член 3
Одделни изрази кои се користат во овој правилник
го имаат следното значење:
1. „Надзор“ е инспекција (на земја/во воздух), преглед и друга формална активност која се врши од страна
на надлежен орган со цел да се провери и следи исполнетоста на пропишаните услови, односно стандарди
при спроведување на обуката на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.
2. „Надлежен орган“ е Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата)
која ги извршува должностите и задачите како независно регулаторно тело согласно член 7 од Законот за воздухопловство.
Член 4
(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата воспоставува и одржува систем за управување, согласно
прифатените меѓународни воздухопловни стандарди и
правила.
(2) Системот од став (1) на овој член опфаќа:
- Упатства со процедури за работа,
- Прашалник и листи за проверка,
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- Програми за надзор,
- Доволен број на вработени кои треба да бидат квалификувани за вршење на надзорот и
- Простории, опрема и средства за вршење на надзорот и др.
Член 5
(1) Надзорот се спроведува согласно Програма за
надзор која се изготвува од страна на надлежните воздухопловни инспектори за областите кои се предмет на
надзор.
(2) Програмата за надзор содржи планирани надзорни активности (најавени и ненајавени) кои треба да
се преземат во определен временски циклус.
(3) При изготвувањето на програмата за надзор и
утврдувањето на обемот на надзорните активности се
земаат во предвид специфичностите и комплексноста
на предметот на надзор, резултатите од претходните
надзори и безбедносните препораки.
Член 6
(1) Надзорот на обуката на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал го спроведуваат
еден или повеќе воздухопловни инспектори на Агенцијата од член 13 на овој правилник и истиот има за цел
утврдување на реалната фактичка состојба преку:
- проверка на соодветни податоци, документи, процедури и слично,
- барање на усни објаснувања или изјави,
- проверка на соодветни простории, опрема и средства за работа и
- користење на соодветна опрема неопходна за извршување на надзорот.
(2) Субјектите кои се предмет на надзорот не треба
да ги попречуваат воздухопловните инспектори во
вршењето на надзорните активности и без одлагање
треба да им ги достават потребните информации, податоци, материјали кои се потребни за извршување на
надзорот.
Член 7
(1) Надзорот на стручното оспособување на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал воздухопловните инспектори го вршат согласно
прашалник и/или листи за проверка изготвени за областа која е предмет на надзор.
(2) Прашалникот и/или листите за проверка овозможуваат детална проверка на пропишаните услови за
предметот на надзор. Тие треба да бидат ажурирани
согласно важечките прописи од страна на надлежните
воздухопловни инспектори и потпишани од страна на
директорот на Агенцијата.
(3) Прашалникот и/или листите за проверка од став
(1) на овој член воздухопловниот инспектор ги доставува со пропратно писмо или по електронска пошта до
организацијата или центарот за обука и го определува
рокoт за нивно одговарање и доставување на увид на
воздухопловниот инспектор.
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(4) По извршениот увид во прашалникот и/или листите за проверка, воздухопловниот инспектор врши
надзор на лице место со цел потврдување на веродостојноста на податоците во присуство на одговорно или
овластено лице на субјектот кој е предмет на надзор,
доколку такво лице постои.
Член 8
Доколку воздухопловниот инспектор по извршениот надзор утврди дека нема повреда на законите и другите прописи од областа на воздухопловството од страна на предметот на надзор, истото го констатира во записник кој го доставува до субјектот на надзор.
Член 9
(1) Доколку воздухопловниот инспектор за време
на извршување на надзорот утврди дека е повреден законот или другите прописи од областа на воздухопловството над чие спроведување се врши надзор, подготвува записник во кој се опишуваат констатираната состојба, детален опис на забелешките, барање за доставување на план со предлог корективни мерки за затварање на забелешките во определен рок и други информации кои се однесуваат на предметот на надзор.
(2) Записникот се составува во рок од пет работни
дена од денот на извршувањето на надзорот во три
примероци од кои еден се доставува до субјектот на
надзорот, еден за воздухопловниот инспектор и еден за
Агенцијата.
(3) Субјектот на надзор има право да даде забелешка и/или коментари при изготвувањето на записникот
со образложение за причините за тоа.
(4) Во Упатствата со процедури за работа од член 4
став (2) алинеја 1 на овој правилник, се утврдува формата и начинот за изготвување на записникот и се утврдува системот за категоризацијата на утврдените забелешки.
Член 10
(1) Врз основа на записникот на воздухопловниот
инспектор, субјектот на надзор во определен рок доставува план со предлог корективни мерки и рокови за
нивно реализирање со цел отстранување на утврдените
забелешки.
(2) Предлог корективните мерки и роковите за нивно реализирање од став (1) на овој член треба да се
прифатат/одобрат од страна на Агенцијата.
(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не
постапи по записникот или не ги преземе корективните
мерки во утврдените рокови, директорот на Агенцијата
донесува решение согласно член 182 од Законот за воздухопловство со кое може да нареди или забрани определени активности и/или да ги суспендира, ограничи
и/или повлече важечките исправи, да упати на вонредна проверка и/или да поведе прекршочна постапка согласно важечките прописи.
Член 11
(1) Воздухопловниот инспектор кога ќе утврди повреда на прописите и постоење на небезбедна состојба
која бара итно отстранување, може да изрече усна наредба.
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(2) Во случајот од став (1) на овој член воздухопловниот инспектор треба наредбата да ја достави на
писмено со решение на директорот на Агенцијата, до
субјектот на надзор во рок од три дена од денот на нивното изрекување.
(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не
постапи по усната наредба на воздухопловниот инспектор, се постапува согласно член 10 став (3) на овој
правилник.
Член 12
Доколку воздухопловниот инспектор за време на
извршување на надзорот утврди постоење на непосредната опасност по животот и здравјето на луѓето, имотот од поголема вредност или кога е во прашање заштита на друг вид на јавен интерес, директорот на
Агенцијата издава оперативна директива или наредба
за безбедност во согласност со член 9-д став (1) алинеја
12 од Законот за воздухопловство.
Член 13
(1) Надзорот на обуката на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал го вршат воздухопловните инспектори на Агенцијата кои се овластени за надзор на дејностите кои треба да ги врши персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал што се обучува.
(2) Посебните услови за воздухопловните инспектори за надзор на:
а) обуката на персоналот во воздухопловството кој
се оспособува за вршење на јавен воздушен превоз, се
утврдени во Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да
врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз,
б) обуката на персоналот во воздухопловството кој
се оспособува за давање на услуги на воздухопловна
навигација, се утврдени во Правилникот за начинот,
правилата и посебните услови за вршење на надзор како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице
за да врши надзор на давањето на услуги на воздухопловна навигација,
в) обуката на друг стручен персонал кој се оспособува за давање на аеродромски услуги и одржување на
аеродромска инфраструктура, се утврдени во Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за
вршење на надзор на аеродроми, леталишта, терени и
на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува инспектор и
г) обуката на персонал во воздухопловството и друг
стручен персонал кој се оспособува за обезбедување од
дејствија на незаконско постапување, се утврдени во
Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на јавен воздушен превоз, Правилникот
за начинот, правилата и посебните услови за вршење
на надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои
треба да ги исполнува инспектор како и Националната
програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето
во цивилното воздухопловство.
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(3) Надзорот на обуката на персоналот во воздухопловството кој се оспособува за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов, превоз за сопствени потреби, воздухопловно спортски активности и падобранство го вршат воздухопловни инспектори кои покрај
општиот услов од член 181 од Законот за воздухопловство треба да ги исполнуваат следните посебни услови:
а) да имаат успешно завршена обука за инспектор
согласно Програмата за обука на Агенцијата која како
минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на условите за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов, превоз за сопствени потреби, воздухопловно спортски активности и падобранство, управна постапка, континуиран надзор и преземање на казнени и прекршочни мерки,
- обука за меѓународните стандарди за вршење на
специјализирани услуги со воздухоплов, превоз за сопствени потреби, воздухопловно спортски активности и
падобранство кои се прифатени и транспонирани во
прописите на Република Македонија;
б) да имаат/ле дозвола за пилот на авион (CPL или PPL);
в) да имаат активно познавање на англиски јазик
ниво (најмалку ниво B2 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или ICAO ниво 4
или повеќе) и
г) да ги исполнуваат другите услови утврдени со
Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-15232/1
Министер
5 декември 2016 година
за транспорт и врски,
Скопје
Владо Мисајловски, с.р.
__________
4771.
Врз основа на член 173 став (2) и член 181 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република
Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), а во врска со
член 189 од Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 85/08, 148/11, 10/15 и
150/15), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА ЗАШТИТАТА
НА ПАТНИЧКИТЕ ПРАВА ВО ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ
РАБОТИ НА ИНСПЕКТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај, како и посебните услови кои треба да ги исполнува лице
за да врши работи на инспектор.
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Член 2
(1) Надзорот на заштитата на патничките права во
воздушен сообраќај опфаќа надзор на примената на одредбите на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај кои се однесуваат
на:
- обештетување и помош на патниците во случај на
откажување на летот, одбивање на влез на патникот во
воздухопловот, долго одложување на летот или промена на класата на патничката карта и
- информирање на патниците за идентитетот на вистинскиот превозник.
(2) Препорачаната практика за придржување кон
пропишаните услови за заштита на правата на патниците во воздушен сообраќај, е содржана во Упатството
за објаснување на Регулативата 261/2004 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на заеднички
правила за обештетување и помош на патниците во
случај на одбивање на влез на патникот во воздухопловот и откажување на летот или долго одложување на
лет и Регулативата 2027/97 на Советот за одговорноста
на авиопревозниците во случај на несреќи променета
со Регулативата 889/2002 на Европскиот парламент и
на Советот на Европската унија, кои се преземени согласно Анексот 1 на Мултилатералната спогодба меѓу
Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството
Норвешка, Романија, Република Србија и мисијата на
Обединетите нации за привремена администрација на
Косово за основање на Европска заедничка воздухопловна област (во понатамошниот текст: Договор за воспоставување на ЕЗВО).
(3) Надзорот на заштитата на правата на патници со
намалена подвижност се врши согласно Правилникот
за начинот, правилата и посебните услови за вршење
на надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои
треба да ги исполнува инспектор.
Член 3
Одделни изрази кои се користат во овој правилник
го имаат следното значење:
1. „Надзор“ е инспекција, преглед и друга формална
активност која се врши од страна на надлежен орган со
цел да се провери и следи исполнетоста на пропишаните услови, односно стандарди при заштитата на патничките права во воздушен сообраќај;
2. „Надлежен орган“ е Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата),
во случај на летови од аеродромите во Република Македонија или летови од трети земји до аеродромите во
Република Македонија под услов да се работи за ЕЗВО
авиопревозник;
3. „Трети земји“ се земји кои не се потписнички на
Договорот за воспоставување на ЕЗВО и
4. „ЕЗВО“ е Европска заедничка воздухопловна област воспоставена со Договорот за воспоставување на
ЕЗВО.
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Член 4
(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата воспоставува и одржува систем за управување.
(2) Системот за управување од став (1) на овој член
опфаќа:
- Упатства со процедури за работа и листи за проверка;
- Доволен број на вработени кои треба да бидат квалификувани за вршење на надзорот;
- Простории, опрема и средства за вршење на надзорот и
- Електронски информации за заштита на правата
на патници во воздушен сообраќај и потребни формулари/обрасци на својата официјална веб страна и
друго.
Член 5
(1) Надзорот се спроведува редовно, по сопствена
иницијатива на Агенцијата кога ќе се посомнева во постоење на повреда на прописите за заштита на патничките права или по добиена пријава од патник за нарушување на патничките права.
(2) Пријава за нарушување на патничките права може да се достави до Агенцијата само ако патникот
предходно се обратил до авиопревозникот и не е задоволен од примениот одговор или не добил одговор во
рок од шест недели од денот на поднесувањето на жалбата до авиопревозникот.
(3) Доколку по добиена пријава од патник, Агенцијата утврди дека не е надлежен орган за постапување,
истата ја препраќа до телото на земјата кое е надлежно
да постапува по истата за што го известува и патникот
кој ја поднел пријавата.
Член 6
(1) Надзорот на заштитата на патничките права во
воздушен сообраќај го спроведуваат еден или повеќе
овластени воздухопловни инспектори на Агенцијата
преку проверка на соодветни податоци, документи,
процедури, барање на усни објаснувања или изјави и
слично.
(2) Субјектите кои се предмет на надзор не треба да
ги попречуваат воздухопловните инспектори во вршењето на надзорните активности и без одлагање треба
да им ги достават потребните информации, податоци,
материјали кои се потребни за извршување на надзорот.
Член 7
(1) Доколку воздухопловниот инспектор по извршениот надзор утврди дека нема повреда на прописите од
областа на воздухопловството од страна на предметот
на надзор, истото го констатира во записник кој го доставува до субјектот на надзор.
(2) За утврдената состојба од став (1) на овој член
соодветно се известува и патникот кој поднел пријава.
(3) Утврдената состојба од страна на воздухопловниот инспектор од став (1) на овој член не го спречува
правото на патникот за судска заштита на своите права.
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Член 8
(1) Доколку воздухопловниот инспектор утврди дека е повреден пропис од областа на воздухопловството
над чие спроведување се врши надзор, подготвува записник во кој се опишуваат констатираната состојба,
детален опис на забелешките, насоки за затварање на
забелешките во определен рок и други информации.
(2) Записникот се составува во рок од пет работни
дена од денот на извршувањето на надзорот во три
примероци од кои еден се доставува до субјектот на
надзорот, еден за воздухопловниот инспектор и еден за
Агенцијата.
Член 9
(1) Врз основа на записникот на воздухопловниот
инспектор, субјектот на надзор во рок од десет дена од
денот на приемот на записникот може да достави свои
коментари.
(2) Агенцијата, доколку добие коментари од субјектот на надзор треба да му прати одговор во рок од 30
дена од денот на приемот, во кој го известува дали коментарите се прифатливи или не и дали насоките во записникот ќе бидат променети или остануваат ефективни.
(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не ги
достави бараните информации или документи и не постапи по насоките од записникот, директорот на
Агенцијата донесува решение согласно член 182 од Законот за воздухопловство со кое може да нареди определени активности и/или да поведе прекршочна постапка согласно важечките прописи.
(4) За преземените активности согласно став (3) на
овој член, Агенцијата доставува информација до патникот кој поднел пријава.
(5) Преземените активности од страна на Агенцијата согласно став (3) на овој член, не го спречуваат правото на патникот за судска заштита на своите права.
Член 10
Надзорот на заштитата на патничките права во воздушен сообраќај го вршат овластени воздухопловни
инспектори за патнички права кои покрај општиот услов од член 181 од Законот за воздухопловство треба
да ги исполнуваат следните посебни услови:
а) успешно завршена обука за инспектор за патнички права согласно Програмата за обука на Агенцијата
која како минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на заштитата на патничките права во
воздушен сообраќај, управна постапка и преземање на
прекршочни мерки,
- обука за европските прописи за заштитата на патничките права во воздушен сообраќај кои се прифатени
и транспонирани во прописите на Република Македонија како и за меѓународните судски случаи поврзани
со тие европски прописи и
- обука за меѓународно воздухопловно право;
б) висока стручна подготовка - Правен факултет –
правни студии;
в) најмалку осум години работно искуство поврзано
со воздухопловно право;
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г) положен правосуден испит;
д) активно познавање на англиски јазик и
ѓ) други услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата.
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-15233/1
Министер
5 декември 2016 година
за транспорт и врски,
Скопје
Владо Мисајловски, с.р.
__________
4772.
Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во
врска со член 177 и 179 од Законот за воздухопловство
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06,
24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15,
152/15, 27/16 и 31/16), министерот за транспорт и врски
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА
АЕРОДРОМИ, ЛЕТАЛИШТА, ТЕРЕНИ И НА ДАВАЊЕТО НА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА
ИНСПЕКТОР
Член 1
Во Правилникот за начинот, правилата и посебните
услови за вршење на надзор на аеродроми, леталишта,
терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува инспектор
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
163/13) во членот 23 во точката 1) по зборовите: “Воздухопловен инспектор за” се додаваат зборовите: “градежна инфраструктура на”.
Точката б) се менува и гласи:
“б) има висока стручна подготовка – градежен факултет или архитектонски факултет; ”.
Во точката в) зборовите: “има валидно и важечко
овластувања” се заменуваат со зборовите: “има или
имал овластување”.
По точката 1) се додава нова точка 1-a) која гласи:
“1-a) Воздухопловен инспектор за електро-технички инсталации на аеродроми треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор за аеродроми согласно Програмата за обука на Агенцијата
која како минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на условите за планирање, проектирање,
изградба, одржување, регистрација и сертификација на
аеродроми, управна постапка, континуиран надзор на
аеродроми и преземање на казнени и прекршочни мерки и
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- обука за меѓународните стандарди за планирање,
проектирање, изградба, одржување и сертификација на
аеродроми кои се прифатени и транспонирани во прописите на Република Македонија;
б) има висока стручна подготовка –електро-технички факултет;
в) има работно искуство од најмалку десет години
во струката, од кои најмалку пет години во воздухопловството и
г ) има активно познавање на англиски јазик.”.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-15235/1
5 декември 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
4773.
Врз основа на член 23-а став (5) од Законот за
спортот („Службен весник на Република Македонија”
бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13,
187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16,
61/16, 106/16 и 190/16), директорот на Агенцијата за
млади и спорт донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРВЕН ТРЕНЕР ЗА РАБОТА ВО СПОРТСКА АКАДЕМИЈА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИ И ВРВЕН АКТИВЕН
СПОРТИСТ
Член 1
Со овој правилник поблиску се пропишуваат критериумите за определување на врвен тренер за работа во
спортска академија за млади таленти и врвен активен
спортист за подготовки и учество на меѓународни натпреварувања, кои можат да користат средства остварени од надоместоци за спорт согласно Законот за игрите
на среќа и забавните игри.
Член 2
Врвен тренер за работа во спортска академија за
млади таленти е лице кое е:
- истакнат спортски педагог, стручно лице-тренер,
државјанин на Република Македонија или странец кој
има завршено најмалку вишо образование во областа
на спортот или стекнато лиценца од највисок степен
добиена од соодветна меѓународна спортска асоцијација за работа во односниот спорт;
- тренер кој работел со тимови и спортисти и со нив
освоил најмалку една национална титула во младинска
или сениорска конкуренција или
- тренер кој има остварено високи спортски резултати со спортисти, екипи и репрезентации од сениорски и највозрасни младински категории остварувајќи

со нив пласман во првата половина на листата на учесници на регионални, европски и светски првенства, за
што има податоци/докази во завршните билтени од односните натпревари објавени од организаторот и односната меѓународна асоцијација.
Член 3
Врвен активен спортист за подготовки и учество на
меѓународни натпреварувања е лице кое е:
- спортист државјанин на Република Македонија,
запишан во регистарот на спортисти што го водат
спортските клубови и националните спортски федерации, кои имаат решение за вршење дејност спорт;
- спортист кој се има стекнато со категориите спортист од меѓународна категорија и спортист од светска
категорија и се натпреварува во национaлниот и меѓународен систем на натпревари во тековната година;
- спортист државјанин на Република Македонија,
кој настапува во националниот и меѓународен систем
на натпревари и кој не бил суспендиран од националната или меѓународна асоцијација согласно нивните
акти во тековната година;
- спортист кој настапува во репрезентациите и тимовите во екипните спортови кои се натпреваруваат во
квалификациски и завршни турнири на регионални, европски и светски првенства организирани од односната
меѓународна спортска асоцијација во тековната година;
- спортист кој има настапувано на меѓународен натпревар, во индивидуални спортови организирани од
односната меѓународна федерација и се има пласирано
во првата половина на листата на учесници во спортска
дисциплина што е застапена на програмата на меѓународниот систем на натпревари во надлежната меѓународна асоцијација, за младинци и сениори, во машка и
женска конкуренција;
- спортист младинец или сениор кој во годината
што тече постигнал национален рекорд во спортски
дисциплини што се застапени во националниот и меѓународен систем на натпревари за младинци и сениори,
во машка и женска конкуренција во индивидуални
спортови, кои се мерат со ЦГС-системот, а националната и меѓународна асоцијација водат листа на официјални национални и меѓународни рекорди;
- спортист младинец или сениор кој во годината
што тече настапил во финалето во спортски дисциплини што се застапени во националниот и меѓународен
систем на натпревари за младинци или сениори, во
машка и женска конкуренција во индивидуални
спортови во кои се натпреваруваат двајца спортисти/спортистки;
- спортист младинец или сениор кој исполнил норма за учество на европско или светско првенство во
младинска или сениорска конкуренција пропишана од
односната меѓународна асоцијација;
- спортист младинец или сениор кој исполнил норма за учество на олимписки и параолимписки игри,
пропишана од односната меѓународна асоцијација и
- спортист младинец или сениор кој учествувал на
последните зимски или летни олимписки игри или исполнил норми за учество на наредните олимписки
игри.
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Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1
јануари 2017 година.

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

Бр. 08-2004/2
1 декември 2016 година
Скопје

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

Директор
на Агенцијата за млади и спорт,
м-р Марјан Спасески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4774.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16,
53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите
(„Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13,
43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16),
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 12.12.2016 година, донесе

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 64,50
до 66,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 51,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 40,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 26,033

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 28,049
до 29,780

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 27,346

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 26,628

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 20,772

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
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Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 21,942
до 21,906

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,268

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.12.2016
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-2334/1
12 декември 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
_________
4775.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став (1) точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 06/16,
53/16 и 189/16) и член 51 став (4) од Правилникот за
лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13,
33/15 и 207/16 ), на барање на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје УП1 07 - 99/15 од 14.11.2016 година,
на седницата одржана на 7.12.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на електрична
енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје,
му престанува лиценцата за вршење на енергетската
дејност производство на електрична енергија ЕЕ –
247.01.1/15, издадена од Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија со Одлука УП1
бр. 07 - 99/15 од 25 септември 2015 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 167/15) за МХЕЦ
Крива река со реф. бр.327.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-99/15
7 декември 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
4776.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16, а во
врска со член 38 став 2 точка 3 и 43 став 2 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 44
став 3, член 48 став 1 алинеја 3 и член 49 став 5 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по службена должност и по барањето на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија, за пренос на лиценца за вршење на
енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија УП1 бр.12-80/16 од 22.11.2016 година, на седницата
одржана на 9 декември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје,
Друштво за дистрибуција со електрична енергија, со
седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје му се пренесува лиценцата за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија ЕЕ-06.03.01/05, издадена со Одлука на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. УП1 бр. 02-1453/1
од 28.11.2005 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.104/05).
2. Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија бр. УП1 бр. 02-1453/1 од
28.11.2005 година за издавање на лиценца за дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Македонија АД
Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр.104/05), се менува по службена должност, заради
усогласување со член 4 став 1 од Законот за енергетика
и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
3. Правата и обврските на носителот на лиценцата
за дистрибуција на електрична енергија се утврдени во
пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за вршење
на енергетска дејност дистрибуција на електрична
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.
4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“, а влегува во сила на 1.1.2017
година.
УП1 Бр. 12-80/16
9 декември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје, со скратен назив
ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Дистрибуција на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата
28 ноември 2005 година
4. Временски период на важење на лиценцата
35 години
5. Датум на пренос на лиценцата
1 јануари 2017 година
6. Датум до кога важи лиценцата
28 ноември 2040 година
7. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 06.03.1/05,2/16
8. Број на деловниот субјект – 7149239
9. Единствен даночен број – 4080016560608
10. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енеретската дејност дистрибуција на
електрична енергија како дејност од јавен интерес, правата и обврските на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје (во понатамошниот тест: носител на лиценцата), како и неговата функција на пазарот на електрична енергија.
Како енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета пренесување на електрична енергија преку високонапонски,
среднонапонски и нисконапонски дистрибутивни мрежи и управување со дистрибутивниот систем на определено подрачје заради испорака на електричната енергија на купувачите, не вклучувајќи снабдување со електрична енергија.
11. Подрачје на вршење на енергетската дејност
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од
оваа лиценца, носителот на лиценцата врши дистрибуција на електрична енергија на територијата на Република Македонија.
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12. Објекти преку кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата врши дистрибуција на
електрична енергија, преку системот за дистрибуција
на електрична енергија кој го сочинуваат објектите определени во Прилог 2 (пречистен текст) кој е составен
дел од оваа лиценца.
Објектите преку кои носителот на лиценца ќе ја
врши дејноста дистрибуција на електрична енергија се
сопственост на ЕВН Електростопанство на Македонија
Акционерско друштво за дистрибуција на електрична
енергија, дадени на користење на носителот на лиценцата со Договор за работење, управување и одржување на електродистрибутивната мрежа.
13. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценца е должен во согласност со
начела на објективност, транспарентност и недискриминаторност да обезбеди приклучување на производителите и потрошувачите на дистрибутивната мрежа како и пристап на трети лица за користење на дистрибутивниот систем во согласност со Мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија и Законот за
енергетика.
14. Права и обврски за носителот на лиценца
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди:
- сигурно и доверливо функционирање на дистрибутивниот систем, во согласност со важечките прописи
со кои се утврдени техничките правила;
- сигурна безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку дистрибутивниот
систем преку кој што управува, на недискриминаторна
и транспарентна основа со пропишан квалитет;
- развој обновување и одржување на дистрибутивниот систем, во согласност со важечките прописи со
кои се утврдени техничките правила и да се обезбеди
долгорочна способност на системот за да се задоволат
разумните барања за дистрибуција на електрична енергија;
- план за одржување на мрежата во согласност со
Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енергија и негово доставување до Регулаторната комисија за енергетика;
- усогласување на манипулациите во дистрибутивниот систем со операторот на електропреносниот систем;
- електрична енергија за покривање на загубите во
дистрибутивната мрежа и системските услуги по пазарни услови на транспарентен, недискриминаторен и
конкурентен начин согласно правилата за пазар на
електрична енергија;
- изготвување на извештаи за финансискиот и физичкиот обем на планираните и реализираните услуги и
нивно доставување до Регулаторната комисија за енергетика, на начин и услови и во рокови определени во
лиценцата;
- водење на диспечерска книга, записи за доверливост на системите за комуникација, податоци од системот за надзор и управување и таквите книги, записи и
податоци да ги чува најмалку десет години;
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- доверливост на комерцијалните и деловните податоци за корисниците на дистрибутивниот систем;
- мерење на електричната енергија што се превзема
од електропреносниот систем и мерење на електричната енергија што се превзема од производителите приклучени на дистрибутивниот системи и доставување на
податоци до производителите или снабдувачите или
трговците како и до операторот на пазар на електрична
енергија;
- пристап на корисниците до мерните уреди што се
во сопственост на операторот на дистрибутивниот систем во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Законот за енергетика;
- читање на мерните уреди;
- контрола, вградување, надзор, замена и одржување на мерната опрема;
- исклучување на потрошувачите по барање на
снабдувачот, во согласност со одредбите од Правилата
за снабдување.
15. Мерење на електрична енергија и моќност
Мерните уреди со кои се регистрира превземената
и потрошената електрична енергија треба да бидат во
согласност со Законот за енергетика и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Мерните уреди кај новоизградените приклучоци се
во сопственост на ЕВН Македонија АД Скопје.
Операторот на дистрибутивниот систем има право
да ги замени со нови постојните мерни кои се во сопственост на корисниците приклучени на дистрибутивната мрежа. Новопоставените мерни уреди се во сопственост на ЕВН Македонија АД Скопје. Трошоците за
замена на мерните уреди се на сметка на операторот на
дистрибутивниот систем и истите ќе ги надомести преку тарифата за дистрибуција на електрична енергија.
16. Надоместок за користење на дистрибутивниот систем
Надоместокот за користење на дистрибутивниот
систем го плаќаат потрошувачите на електрична енергија приклучени на дистрибутивната мрежа. Операторот на дистрибутивниот систем на потрошувачите
приклучени на електродистрибутивниот систем им го
фактурира надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем, како и надоместокот за користење на електропреносниот систем според објавени тарифи. По исклучок, операторот на електродистрибутивниот систем може да склучи договор со снабдувачите или трговците со електрична енергија и истите да
ги овласти да ги наплаќаат надоместоците.
17. Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата е должен да ги почитува и
да работи согласно Мрежни правила за дистрибуција
на електрична енергија, кои се изработени од ЕВН Македонија АД Скопје (вертикално-интегрираното претпријатие), а се одобрени од Регулаторната комисија за
енергетика, во кои се уредeни:
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- техничко-технолошките услови и начинот за
приклучување на електроенергетски објекти врз основа
на транспарентни и недискриминаторни принципи;
- условите и начинот на користење на дистрибутивниот систем од трети страни врз основа на принципите
на транспарентни и недискриминаторни принципи;
- техничките и другите услови за сигурно и безбедно функционирање на дистрибутивниот систем и обезбедување на квалитетна услуга;
- техничко-технолошките услови за работа на објектите за производство на електрична енергија во режим
на работа со привремена лиценца;
- планирањето, одржувањето и развојот на дистрибутивниот систем;
- мерките, активностите и постапките во случај на
нарушувања и хаварии;
- методологијата за определување на надоместокот
за приклучување на дистрибутивната мрежа, заснована
на транспарентни и недискриминаторни начела;
- доверливоста на комерцијалните и деловни податоци на корисниците на услугите на дистрибутивниот
систем;
- функционалните барања и класата на точност на
мерните уреди, како и начинот на мерење на електричната енергија и моќност;
- квалитетот на електрична енергија која се испорачува преку дистрибутивниот систем;
- квалитетот на услугите што операторот на дистрибутивниот систем ги обезбедува на корисниците;
- содржината на плановите за развој на дистрибутивниот систем, како и начинот и постапката според
која корисниците на системот ги доставуваат неопходните податоци за изготвување на плановите за развој;
- доставувањето на податоци за долгорочна прогноза на побарувачката за електрична енергија до операторот на електропреносниот систем;
- комуникациски протоколи за системот за надзор,
управување и контрола и надзор и контролата на системите за управување со дистрибутивниот систем; и
- начинот и постапката за известување на корисниците на системот.
18. Планирање, одржување, развој и обнова на
системот за дистрибуција на електрична енергија
Заради сигурно и ефикасно функционирање на системот за дистрибуција на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истиот да го одржува, обновува, проширува и осовременува.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за развој на системот за
дистрибуција на електрична енергија за период од пет
години, усогласен со долгорочниот план за развој на
системот за дистрибуција на електрична енергија, како
и годишна програма за реализација на планот.
Планот за развој на системот за дистрибуција на
електрична енергија особено треба да содржи:
- опис на постојната состојба на системот за дистрибуција на електрична енергија;
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- идни процени за капацитетот и функционалноста
на системот за дистрибуција на електрична енергија;
- потреби за обновување на објектите;
- локации каде се планира да се развива или надгради системот за дистрибуција на електрична енергија;
- финансиски извори за реализација на планот.
19. Прекин во испораката со електрична енергија
Операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија може привремено да ја прекине испораката на електрична енергија од дистрибутивната мрежа при вршење на планирани прегледи, испитувања,
контролни мерења, одржување, реконструкција, проширување на мрежите, уредите и инсталациите, како и
во случај на потреба од спречување на ризик од нарушување во електроенергетскиот систем. Начинот, постапките и известувањата на ваквите прекини операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија
го врши во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Обезбедување на оперативна функционалност на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Заради обезбедување на оперативна функционалност на системот за дистрибуција на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен да обезбеди целосна опременост на системот за дистрибуција на електрична енергија со заштитни, контролни и примарни
уреди за вклучување/исклучување со кои ќе се обезбеди брза и ефикасна изолација на делови од системот за
дистрибуција на електрична енергија во случај на хаварии и заштита во случај на дефект.
21. Систем за надзор, контрола и прибирање на
податоци
Носителот на лиценцата е должен да го одржува и
надградува Системот за надзор, мерење, контрола и
прибирање на податоци / Системот за управување со
дистрибутивниот систем, (во понатамошниот текст:
„SCADA/DMS“) со поддршка на телекомуникацискиот
систем, преку кој ќе врши следење, оперативна контрола и управување со системот за дистрибуција на електрична енергија.
SCADA/DMS, со поддршка на телекомуникацискиот систем, треба да обезбеди софтверска обработка на
податоците, како и оперативна комуникација во вршењето на дејноста и комуникација со другите носители
на лиценци и корисници на системот за дистрибуција
на електрична енергија.
22. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценца е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
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- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието;
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
23. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на снабдувачот со електрична енергија на тарифни
потрошувачи на мало и операторот на електроенергетскиот систем, сите потребни податоци и информации
кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски
од лиценците.
24. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност дистрибуција на електрична енергија ги добива од корисниците на системот за дистрибуција на електрична енергија.
25. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната
година да достави годишен извештај за делокругот на
своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. број на планирани и непланирани прекини по напонско ниво како и причини за нивно настанување;
2. финансиски извештај за енергетската дејност
дистрибуција на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
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- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за развој на системот за дистрибуција
на електрична енергија, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поодделни задачи при вршењето на енергетската
дејност дистрибуција на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. превземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
26. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува извештаи и информации потребни за следење и функционирање на
енергетските пазари како и други извештаи.
27. Обврска за овозможување на пристап во објектите и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
28. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди потребно ниво на доверливост и расположливост на системот за дистрибуција на електрична енергија како услов
за квалитет на испорачаната електрична енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на
електрична енергија.
29. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
30. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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Прилог 2
Табела 1. Вкупна должина на дистрибутивна мрежа
по напонски нивоа со која ќе се врши дејноста дистрибуција на електрична енергија, а се сопственост на
ЕВН Електростопанство на Македонија

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-185/13
6 септември 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
_________
4778.
ИСПРАВКА

Табела 2. Број на трансформаторски станици со која ќе се врши дејноста дистрибуција на електрична
енергија а се сопственост на ЕВН Електростопанство
на Македонија

___________
4777.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), 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 постапувајќи по барањето на
Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во
државна сопственост Скопје, на ден 6.9.2016 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за ветерната електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ
ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“ УП1 бр. 08-185/13 од
6.9.2013 година и 30.4.2014 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр.124/13 и 70/14), на Акционерското друштво за производство на електрична
енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна
сопственост Скопје, се продолжува до 6.9.2017 година.

Во Правилникот за следење на функционирањето
на енергетските пазари бр. 01-2076/1 од 18.11.2016 година, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 207/16, се врши исправка и тоа во членот 6
став (6), зборовите: „став (2)“ се менуваат и гласат
„став (3)“:
Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МИТО ХАЏИ
ВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“
4779.
Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од
Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12),
Одборот за доделување на државната награда „Мито
Хаџи Василев - Јасмин“, на седницата одржана на 24
ноември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА
„МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН“ ВО 2016 ГОДИНА ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА
ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО ОД
ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. За остварувања во областа на публицистиката,
државната награда му се додлува на
- Аљуш Камбери, публицист.
II. За остварувања во областа на новинарството,
државната награда му се додлува на
- Тони Димков, новинар.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08 - 4936/2
9 декември 2016 година
Скопје

Претседател
на Одборот за доделување
на државната награда
„Мито Хаџи Василев-Јасмин“
Јордан Плевнеш, с.р.
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КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4780.
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ” бр. 35/05, 50/06, 129/06,
8/08, 83/09 50/10, 83/10, 88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), Комората на извршители на РМ на ден 1.12.2016 година, го донесе следново
РЕШЕНИЕ
Се определува денот 20.12.2016 година за датум на почеток со работа на извршител Благоја Каламатиев
именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје.
Решението влегува во сила на ден 1.12.2016 година.
Об р а з ло же н и е
На ден 7.9.2016 година лицето Благоја Каламатиев е именувано за подрачјето на Основен суд Скопје 1
Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје со Решение на Министерот за правда бр.09-3207/1.
На ден 1.12.2016 година Благоја Каламатиев достави до Комората на извршители доказ за именувањето,
повелба за именување и случен договор за осигурување од одговорност.
Согласно наведеното, Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-1120/3
1 декември 2016 година
Скопје
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