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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 леку-

вање („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 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-

РАМАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА 

        

1. Во Програмата за трансплантација во Република 

Македонија за 2016 година („Службен весник на Ре-

публика 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: „Пациен-

тите за сите испитувања се ослободуваат од партиципа-

ција, по обезбедена потврда за ослободување од парти-

ципација за пациенти кои се подготвуваат за тран-

сплантација 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 „тран-

сплантација“ се додаваат зборовите: „и за други актив-

ности поврзани со унапредување, регулирање и евалуа-

ција на системот за трансплантација (едукации од об-

ласта 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 Македо-

нија за 2016 година“, се менува и гласи:  

  Стр. 
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По табелата ставот се менува и гласи:  
„Програмата за трансплантација во Република Ма-

кедонија за 2016 година ќе се финансира согласно 
одобрените средства во висина од 4.289.116,00 денари 
од буџетот за самофинансирачки активности на Ми-
нистерството за здравство.” 

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

 
Бр. 42-8305/1 Заменик на претседателот 

16 ноември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

4769. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација 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 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-
РАЗЕЦОТ 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 Правилни-

кот за формата и содржината на образецот на барањето 
за донесување на решение заради неиздавање на доз-
вола, односно недонесување на решение за одбивање 
на барањето за издавање на дозвола за приватно обез-
бедување („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 Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 13.11-77236/1 Министер 

5 декември 2016 година за внатрешни работи, 
Скопје 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 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УС-

ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА СТРУЧНОТО 

ОСПОСОБУВАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУ-

ХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСО-

НАЛ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА 

ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ РАБОТИ  

НА ИНСПЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот, прави-

лата и посебните услови за вршење на надзор на едука-

цијата, 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. 

 

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, до-

колку ги има, 

- простории, литература, опрема, средства, уреди 

кои се користат за стручно оспособување, вклучувајќи 

и воздухоплови и симулатори за обука, 

- аеродроми, леталишта, терени, објекти, инфрас-

труктура која се користи за потребите на обуката, 

- процес на реализација на обуката, 

- документација која треба да ја води организација-

та или центарот за обука и  

- други прашања согласно прописите за стручно ос-

пособување.   

 

Член 3 

Одделни изрази кои се користат во овој правилник 

го имаат следното значење:  

1. „Надзор“ е инспекција (на земја/во воздух), прег-

лед и друга формална активност која се врши од страна 

на надлежен орган со цел да се провери и следи испол-

нетоста на пропишаните услови, односно стандарди 

при спроведување на обуката на персоналот во возду-

хопловството и другиот стручен персонал. 

2. „Надлежен орган“ е Агенцијата за цивилно воз-

духопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата) 

која ги извршува должностите и задачите како независ-

но регулаторно тело согласно член 7 од Законот за воз-

духопловство. 

 

Член 4 

(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата вос-

поставува 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 ква-

лификувани за вршење на надзорот и 

- Простории, опрема и средства за вршење на над-

зорот и др. 

  

Член 5 

(1) Надзорот се спроведува согласно Програма за 

надзор која се изготвува од страна на надлежните воз-

духопловни инспектори за областите кои се предмет на 

надзор. 

(2) Програмата за надзор содржи планирани над-

зорни 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 воздухоп-

ловството и другиот стручен персонал го спроведуваат 

еден или повеќе воздухопловни инспектори на Агенци-

јата од член 13 на овој правилник и истиот има за цел 

утврдување на реалната фактичка состојба преку: 

- проверка на соодветни податоци, документи, про-

цедури и слично, 

- барање на усни објаснувања или изјави,  

- проверка на соодветни простории, опрема и сред-

ства за работа и 

- користење на соодветна опрема неопходна за из-

вршување 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, пода-

тоци, материјали кои се потребни за извршување на 

надзорот. 

 

Член 7 

(1) Надзорот на стручното оспособување на персо-

налот во воздухопловството и другиот стручен персо-

нал воздухопловните инспектори го вршат согласно 

прашалник и/или листи за проверка изготвени за об-

ласта која е предмет на надзор. 

(2) Прашалникот и/или листите за проверка овозмо-

жуваат 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 доста-

вува 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. 

(4) По извршениот увид во прашалникот и/или лис-

тите за проверка, воздухопловниот инспектор врши 

надзор на лице место со цел потврдување на веродос-

тојноста 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 извршени-

от надзор утврди дека нема повреда на законите и дру-

гите прописи од областа на воздухопловството од стра-

на на предметот на надзор, истото го констатира во за-

писник кој го доставува до субјектот на надзор.  

 

Член 9 

(1) Доколку воздухопловниот инспектор за време 

на извршување на надзорот утврди дека е повреден за-

конот или другите прописи од областа на воздухоплов-

ството над чие спроведување се врши надзор, подгот-

вува записник во кој се опишуваат констатираната сос-

тојба, детален опис на забелешките, барање за доставу-

вање на план со предлог корективни мерки за затвара-

ње на забелешките во определен рок и други информа-

ции 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 забелеш-

ка 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 фор-

мата и начинот за изготвување на записникот и се ут-

врдува системот за категоризацијата на утврдените за-

белешки. 

 

Член 10 

(1) Врз основа на записникот на воздухопловниот 

инспектор, субјектот на надзор во определен рок доста-

вува план со предлог корективни мерки и рокови за 

нивно реализирање со цел отстранување на утврдените 

забелешки.  

(2) Предлог корективните мерки и роковите за нив-

но 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 воз-

духопловство со кое може да нареди или забрани опре-

делени активности и/или да ги суспендира, ограничи 

и/или повлече важечките исправи, да упати на вонред-

на проверка и/или да поведе прекршочна постапка сог-

ласно важечките прописи. 

 

Член 11 

(1) Воздухопловниот инспектор кога ќе утврди пов-

реда на прописите и постоење на небезбедна состојба 

која бара итно отстранување, може да изрече усна на-

редба.  
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(2) Во случајот од став (1) на овој член воздухоп-

ловниот 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 нив-

ното изрекување. 

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не 

постапи по усната наредба на воздухопловниот инспек-

тор, се постапува согласно  член 10 став (3) на овој 

правилник. 

 

Член 12 

Доколку воздухопловниот инспектор за време на 

извршување на надзорот утврди постоење на непосре-

дната опасност по животот и здравјето на луѓето, имо-

тот од поголема вредност или кога е во прашање заш-

тита 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 воздухоп-

ловството и другиот стручен персонал го вршат возду-

хопловните инспектори на Агенцијата кои се овласте-

ни за надзор на дејностите кои треба да ги врши персо-

налот во воздухопловството и другиот стручен персо-

нал што се обучува. 

(2) Посебните услови за воздухопловните инспекто-

ри 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 по-

себните услови за вршење на инспекциски надзор и по-

себните 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 ка-

ко и посебните услови кои треба да ги исполнува лице 

за да врши надзор на давањето на услуги на воздухоп-

ловна навигација, 

в) обуката на друг стручен персонал кој се оспосо-

бува за давање на аеродромски услуги и одржување на 

аеродромска инфраструктура, се утврдени во Правил-

никот за начинот, правилата и посебните услови за 

вршење на надзор на аеродроми, леталишта, терени и 

на давањето на аеродромски услуги  и посебните усло-

ви 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 усло-

ви за вршење на инспекциски надзор и посебните усло-

ви кои треба да ги исполнува лице за да врши инспек-

циски надзор на јавен воздушен превоз, Правилникот 

за начинот, правилата и посебните услови за вршење 

на надзор на аеродроми, леталишта, терени и на дава-

њето 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. 

(3) Надзорот на обуката на персоналот во воздухоп-
ловството кој се оспособува за вршење на специјализи-
рани услуги со воздухоплов, превоз за сопствени пот-
реби, воздухопловно спортски активности и падобран-
ство го вршат воздухопловни инспектори кои покрај 
општиот услов од член 181 од Законот за воздухоплов-
ство 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 специјализира-
ни услуги со воздухоплов, превоз за сопствени пот-
реби, воздухопловно спортски активности и падобран-

ство, управна постапка, континуиран надзор и презема-
ње на казнени и прекршочни мерки, 

- обука за меѓународните стандарди за вршење на 
специјализирани услуги со воздухоплов, превоз за соп-
ствени 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 де-
нот 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 Зако-
нот 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 стварноправни-
те 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 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УС-

ЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА ЗАШТИТАТА 

НА ПАТНИЧКИТЕ ПРАВА ВО ВОЗДУШЕН СООБ-

РАЌАЈ, КАКО И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ 

ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ  

РАБОТИ НА ИНСПЕКТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот, прави-

лата и посебните услови за вршење на надзор на заш-
титата на патничките права во воздушен сообраќај, ка-
ко 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 од-

редбите на Законот за облигационите и стварноправни-

те 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 проме-

на на класата на патничката карта и 

- информирање на патниците за идентитетот на вис-

тинскиот превозник. 

(2) Препорачаната практика за придржување кон 

пропишаните услови за заштита на правата на патни-

ците во воздушен сообраќај, е содржана во Упатството 

за објаснување на Регулативата 261/2004 на Европски-

от парламент и на Советот за утврдување на заеднички 

правила за обештетување и помош на патниците во 

случај на одбивање на влез на патникот во воздухопло-

вот 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 сог-

ласно Анексот 1 на Мултилатералната спогодба меѓу 

Европската заедница и нејзините земји членки, Репуб-

лика Албанија, Босна и Херцеговина, Република Буга-

рија, Република Хрватска, Република Македонија, Ре-

публика Исланд, Република Црна Гора, Кралството 

Норвешка, Романија, Република Србија и мисијата на 

Обединетите нации за привремена администрација на 

Косово за основање на Европска заедничка воздухоп-

ловна област (во понатамошниот текст: Договор за вос-

поставување 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 дава-

њето 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 пропишани-

те услови, односно стандарди при заштитата на пат-

ничките права во воздушен сообраќај; 

2. „Надлежен орган“ е Агенцијата за цивилно воз-

духопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата), 

во случај на летови од аеродромите во Република Ма-

кедонија 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 об-

ласт воспоставена со Договорот за воспоставување на 

ЕЗВО.  

Член 4 

(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата вос-

поставува и одржува систем за управување.  

(2) Системот за управување од став (1) на овој член 

опфаќа: 

- Упатства со процедури за работа и листи за про-

верка;  

- Доволен број на вработени кои треба да бидат ква-

лификувани за вршење на надзорот; 

- Простории, опрема и средства за вршење на над-

зорот и 

- Електронски информации за заштита на правата 

на патници во воздушен сообраќај и потребни форму-

лари/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 по-

стоење на повреда на прописите за заштита на патнич-

ките права или по добиена пријава од патник за нару-

шување на патничките права. 

(2) Пријава за нарушување на патничките права мо-

же да се достави до Агенцијата само ако патникот 

предходно се обратил до авиопревозникот и не е задо-

волен од примениот одговор или не добил одговор во 

рок од шест недели од денот на поднесувањето на жал-

бата до авиопревозникот.  

(3) Доколку по добиена пријава од патник, Агенци-

јата 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 врше-

њето на надзорните активности и без одлагање треба 

да им ги достават потребните информации, податоци, 

материјали кои се потребни за извршување на надзо-

рот. 

 

Член 7 

(1) Доколку воздухопловниот инспектор по изврше-

ниот надзор утврди дека нема повреда на прописите од 

областа на воздухопловството од страна на предметот 

на надзор, истото го констатира во записник кој го дос-

тавува 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 воздухоплов-

ниот 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 де-

ка е повреден пропис од областа на воздухопловството 

над чие спроведување се врши надзор, подготвува за-

писник 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 субјек-

тот на надзор треба да му прати одговор во рок од 30 

дена од денот на приемот, во кој го известува дали ко-

ментарите се прифатливи или не и дали насоките во за-

писникот ќе бидат променети или остануваат ефек-

тивни. 

(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не ги 

достави бараните информации или документи и не по-

стапи по насоките од записникот, директорот на 

Агенцијата донесува решение согласно член 182 од За-

конот за воздухопловство со кое може да нареди опре-

делени активности и/или да поведе прекршочна поста-

пка согласно важечките прописи. 

(4) За преземените активности согласно став (3) на 

овој член, Агенцијата доставува информација до пат-

никот кој поднел пријава. 

(5) Преземените активности од страна на Агенција-

та согласно став (3) на овој член, не го спречуваат пра-

вото на патникот за судска заштита на своите права.    

 

Член 10 

Надзорот на заштитата на патничките права во воз-

душен сообраќај го вршат овластени воздухопловни 

инспектори за патнички права кои покрај општиот ус-

лов од член 181 од Законот за воздухопловство треба 

да ги исполнуваат следните посебни услови: 

а) успешно завршена обука за инспектор за патнич-

ки 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 пат-

ничките права во воздушен сообраќај кои се прифатени 

и транспонирани во прописите на Република Македо-

нија 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; 

г) положен правосуден испит;  

д) активно познавање на англиски јазик и  

ѓ) други услови утврдени со Правилникот за систе-

матизација на работните места на Агенцијата. 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот 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  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПО-

СЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА 

АЕРОДРОМИ, ЛЕТАЛИШТА, ТЕРЕНИ И НА ДА-

ВАЊЕТО НА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ И ПОСЕБ-

НИТЕ 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 посеб-

ните услови кои треба да ги исполнува инспектор  

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

163/13) во членот 23 во точката 1) по зборовите: “Воз-

духопловен инспектор за” се додаваат зборовите: “гра-

дежна инфраструктура на”. 

Точката б) се менува и гласи:  

“б) има висока стручна подготовка – градежен фа-

култет 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-технич-

ки инсталации на аеродроми треба да:  

а) има успешно завршена обука за инспектор за ае-

родроми 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 мер-

ки и  
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- обука за меѓународните стандарди за планирање, 

проектирање, изградба, одржување и сертификација на 

аеродроми кои се прифатени и транспонирани во про-

писите на Република Македонија;  

б) има висока стручна подготовка –електро-технич-

ки факултет;  

в) има работно искуство од најмалку десет години 

во струката, од кои најмалку пет години во воздухоп-

ловството и 

г ) има активно познавање на англиски јазик.”. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 01-15235/1 Министер 

5 декември 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје 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 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВР-

ВЕН ТРЕНЕР ЗА РАБОТА ВО СПОРТСКА АКАДЕ-

МИЈА ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИ И ВРВЕН АКТИВЕН 

СПОРТИСТ 

 

Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат крите-

риумите за определување на врвен тренер за работа во 

спортска академија за млади таленти и врвен активен 

спортист за подготовки и учество на меѓународни нат-

преварувања,  кои можат да користат средства остваре-

ни 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 асоцијаци-

ја 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 резул-

тати со спортисти, екипи и репрезентации од сениор-

ски и највозрасни младински категории остварувајќи 

со нив пласман во првата половина на листата на учес-

ници на регионални, европски и светски првенства, за 

што има податоци/докази во завршните билтени од од-

носните натпревари објавени од организаторот и од-

носната 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 федера-

ции, кои имаат решение за вршење дејност спорт; 

- спортист кој се има стекнато со категориите спор-

тист од меѓународна категорија и спортист од светска 

категорија и се натпреварува во национaлниот и меѓу-

народен 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 национал-

ната или меѓународна асоцијација согласно нивните 

акти во тековната година; 

- спортист кој настапува во репрезентациите и ти-

мовите во екипните спортови кои се натпреваруваат во 

квалификациски и завршни турнири на регионални, ев-

ропски и светски првенства организирани од односната 

меѓународна спортска асоцијација во тековната година; 

- спортист кој има настапувано на меѓународен нат-

превар, 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 меѓуна-

родниот систем на натпревари во надлежната меѓуна-

родна 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 меѓу-

народен систем на натпревари за младинци и сениори, 

во машка и женска конкуренција во индивидуални  

спортови, кои се мерат со ЦГС-системот, а национал-

ната и меѓународна асоцијација водат листа на офици-

јални национални и меѓународни рекорди; 

- спортист младинец или сениор кој во годината 

што тече настапил во  финалето во спортски дисципли-

ни 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 спор-

тисти/спортистки; 

- спортист младинец или сениор кој исполнил нор-

ма за учество на  европско или светско првенство во 

младинска или сениорска конкуренција пропишана од 

односната меѓународна асоцијација; 

- спортист младинец или сениор кој исполнил нор-

ма 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 ис-

полнил 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 Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2017 година. 

 
Бр. 08-2004/2 Директор  

1 декември 2016 година на Агенцијата за млади и спорт, 
Скопје м-р Марјан Спасески, с.р. 

 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4774. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („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 вред-
ност („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 коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12.12.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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 наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 28,049 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 29,780 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 27,346 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 26,628 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 20,772 

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  за одделни нафтени деривати така што: 

 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 64,50 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 66,50 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 51,50 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 40,00 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС 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 точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 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 ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот 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 об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС 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 За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,890 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,942 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,906 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,268 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.12.2016 

година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

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 производ-

ство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидро-

електрани Скопје УП1 07 - 99/15 од 14.11.2016 година, 

на седницата одржана на 7.12.2016 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

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 одла-

га нејзиното извршување. 



12 декември 2016  Бр. 215 - Стр. 11 

 
 

 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето  и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка 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 Македо-

нија“ 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 Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по службе-

на должност и по барањето на ЕВН Електродистрибу-

ција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на елек-

трична енергија, за пренос на лиценца за вршење на 

енергетска дејност дистрибуција на електрична енерги-

ја УП1 бр.12-80/16 од 22.11.2016 година,  на седницата 

одржана на 9 декември 2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ И ПРЕНОС НА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ДИС-

ТРИБУЦИЈА 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 пре-

несува лиценцата за вршење на енергетска дејност дис-

трибуција на електрична енергија  ЕЕ-06.03.01/05, из-

дадена со Одлука на Регулаторната комисија за енерге-

тика 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 енергети-

ка на Република Македонија бр. УП1 бр. 02-1453/1 од 

28.11.2005 година за издавање на лиценца за дистрибу-

ција 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 Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИС-

ТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друш-

тво за дистрибуција на електрична енергија, со седиш-

те 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 услови-

те за вршење на енеретската дејност дистрибуција на 

електрична енергија како дејност од јавен интерес, пра-

вата и обврските на ЕВН Електродистрибуција ДО-

ОЕЛ, Скопје (во понатамошниот тест: носител на ли-

ценцата), како и неговата функција на пазарот на елек-

трична енергија. 

Како енергетска дејност дистрибуција на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета прене-

сување на електрична енергија преку високонапонски, 

среднонапонски и нисконапонски дистрибутивни мре-

жи и управување со дистрибутивниот систем на опре-

делено подрачје заради испорака на електричната енер-

гија на купувачите, не вклучувајќи снабдување со елек-

трична енергија. 

 

11. Подрачје на вршење на енергетската дејност 

Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата врши дистрибу-

ција на електрична енергија на територијата на Репуб-

лика 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 оп-

ределени 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 ли-

ценцата со Договор за работење, управување и одржу-

вање 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 недискри-

минаторност да обезбеди приклучување  на производи-

телите и потрошувачите на дистрибутивната мрежа ка-

ко и пристап на трети лица за користење на дистрибу-

тивниот 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 дистри-

бутивниот систем, во согласност со важечките прописи 

со кои се утврдени техничките правила; 

- сигурна безбедна и квалитетна дистрибуција и ис-

порака на електрична енергија преку дистрибутивниот 

систем преку кој што управува, на недискриминаторна 

и транспарентна основа со пропишан квалитет; 

- развој обновување и одржување на дистрибутив-

ниот 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 енер-

гија; 

- план за одржување на мрежата во согласност со 

Мрежните правила за дистрибуција на електрична 

енергија и негово доставување до Регулаторната коми-

сија за енергетика; 

- усогласување на манипулациите во дистрибутив-

ниот систем со операторот на електропреносниот сис-

тем; 

- електрична енергија за покривање на загубите во 

дистрибутивната мрежа и системските услуги по па-

зарни услови на транспарентен, недискриминаторен и 

конкурентен начин согласно правилата за пазар на 

електрична енергија; 

- изготвување на извештаи за финансискиот и фи-

зичкиот обем на планираните и реализираните услуги и 

нивно доставување до Регулаторната комисија за енер-

гетика, на начин и услови и во рокови определени во 

лиценцата; 

- водење на диспечерска книга, записи за доверли-

вост на системите за комуникација, податоци од систе-

мот за надзор и управување и таквите книги, записи и 

податоци да ги чува најмалку десет години; 

- доверливост на комерцијалните и деловните пода-

тоци за корисниците на дистрибутивниот систем; 

- мерење на електричната енергија  што се превзема 

од електропреносниот систем и мерење на електрична-

та енергија што се превзема од производителите прик-

лучени 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 сис-

тем во согласност со Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија и Законот за енергетика; 

- читање на мерните уреди; 

- контрола, вградување, надзор, замена и одржува-

ње 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 пра-

вила 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 соп-

ственост на корисниците приклучени на дистрибутив-

ната мрежа. Новопоставените мерни уреди се во соп-

ственост на ЕВН Македонија АД Скопје. Трошоците за 

замена на мерните уреди се на сметка на операторот на 

дистрибутивниот систем и истите ќе ги надомести пре-

ку тарифата за дистрибуција на електрична енергија. 

 

16. Надоместок за користење на дистрибутивни-

от систем 

Надоместокот за користење на дистрибутивниот 

систем го плаќаат потрошувачите на електрична енер-

гија приклучени на дистрибутивната мрежа. Операто-

рот на дистрибутивниот систем на потрошувачите 

приклучени на електродистрибутивниот систем им го 

фактурира  надоместокот за користење на електродис-

трибутивниот систем, како и надоместокот за користе-

ње на електропреносниот систем според објавени та-

рифи. По исклучок, операторот на електродистрибу-

тивниот систем може да склучи договор со снабдува-

чите  или трговците со електрична енергија и истите да 

ги овласти да ги наплаќаат надоместоците. 

 

17. Мрежни правила за дистрибуција на елек-

трична 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 Ма-

кедонија АД Скопје (вертикално-интегрираното прет-

пријатие), 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 дистрибутив-

ниот систем од трети страни врз основа на принципите 

на транспарентни  и недискриминаторни принципи; 

- техничките и другите услови за сигурно и безбед-

но функционирање на дистрибутивниот систем и обез-

бедување на квалитетна услуга;   

- техничко-технолошките услови за работа на објек-

тите за производство на електрична енергија во режим 

на работа со привремена лиценца;   

- планирањето, одржувањето и развојот на дистри-

бутивниот 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 пода-

тоци на корисниците на услугите на дистрибутивниот 

систем; 

- функционалните барања и класата на точност на 

мерните уреди, како и начинот на мерење на електрич-

ната енергија и моќност;   

- квалитетот на електрична енергија која се испора-

чува преку дистрибутивниот систем; 

- квалитетот на услугите што операторот на дистри-

бутивниот систем ги обезбедува на корисниците;   

- содржината на плановите за развој на дистрибу-

тивниот систем, како и начинот и постапката според 

која корисниците на системот ги доставуваат неопход-

ните податоци за изготвување на плановите за развој;   

- доставувањето на податоци за долгорочна прогно-

за на побарувачката за електрична енергија до операто-

рот на електропреносниот систем;   

- комуникациски протоколи за системот за надзор, 

управување  и контрола и надзор и контролата на сис-

темите за управување со дистрибутивниот систем;  и  

- начинот и постапката за известување на корисни-

ците на системот. 

 

18. Планирање, одржување, развој и обнова на 

системот за дистрибуција на електрична енергија 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на сис-

темот за дистрибуција на електрична енергија, носите-

лот на лиценцата е должен истиот да го одржува, обно-

вува, 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 дис-

трибуција на електрична енергија; 

- 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 надгра-

ди системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- финансиски извори за реализација на планот. 

 

19. Прекин во испораката со електрична енергија  

Операторот на дистрибутивниот систем за елек-

трична енергија може привремено да ја прекине испо-

раката на електрична енергија од дистрибутивната мре-

жа при вршење на планирани прегледи, испитувања, 

контролни мерења, одржување, реконструкција, про-

ширување  на мрежите, уредите и инсталациите, како и 

во случај на потреба од спречување на ризик од нару-

шување во електроенергетскиот систем. Начинот, по-

стапките и известувањата на ваквите прекини операто-

рот на дистрибутивниот систем за електрична енергија 

го врши во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија. 

 

20. Обезбедување на оперативна функционал-

ност на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Заради обезбедување на оперативна функционал-

ност на системот за дистрибуција на електрична енер-

гија, носителот на лиценцата е должен да обезбеди це-

лосна опременост на системот за дистрибуција на елек-

трична енергија со заштитни, контролни и примарни 

уреди за вклучување/исклучување со кои ќе се обезбе-

ди брза и ефикасна изолација на делови од системот за 

дистрибуција на електрична енергија во случај на хава-

рии 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 контро-

ла и управување со системот за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

SCADA/DMS, со поддршка на телекомуникациски-

от систем, треба да обезбеди софтверска обработка на 

податоците, како и оперативна комуникација во врше-

њето на дејноста и комуникација со другите носители 

на лиценци и корисници на системот за дистрибуција 

на електрична енергија. 

 

22. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценца е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност; 
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- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; 

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

23. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на снабдувачот со електрична енергија на тарифни 

потрошувачи на мало и операторот на електроенергет-

скиот 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 де-

ловните податоци и информации кои при вршењето на 

енергетската дејност дистрибуција на електрична енер-

гија ги добива од корисниците на системот за дистри-

буција на електрична енергија. 

 

25. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната 

година да достави годишен извештај за делокругот на 

своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финан-

сиското 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 на-

понско 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 сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 

хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за развој на системот за дистрибуција 

на електрична енергија, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње 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 ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-

лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

 

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 ин-

формации потребни за следење и функционирање на 

енергетските пазари како и други извештаи. 

 

27. Обврска за овозможување на пристап во об-

јектите и непосреден увид во документацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, прис-

тап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, средствата и опремата потребни за 

вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

28. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди пот-

ребно ниво на доверливост и расположливост на систе-

мот за дистрибуција на електрична енергија како услов 

за квалитет на испорачаната електрична енергија, сог-

ласно пропишаните услови за снабдување со електрич-

на 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 об-

врските 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 Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
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Прилог 2 

 

Табела 1. Вкупна должина на дистрибутивна мрежа 

по напонски нивоа со која ќе се врши дејноста дистри-

буција на електрична енергија, а се сопственост на 

ЕВН Електростопанство на Македонија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 2. Број на трансформаторски станици со ко-

ја 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 Македо-

нија“ 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 елек-

трична 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 електрич-

на енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во 

државна сопственост Скопје, на ден 6.9.2016 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 

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 Акци-

онерското друштво за производство на електрична 

енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна 

сопственост Скопје, се продолжува до 6.9.2017 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 бр. 08-185/13  

6 септември 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

4778. 

И С П Р А В К А 

 

Во Правилникот за следење на функционирањето 

на енергетските пазари бр. 01-2076/1 од 18.11.2016 го-

дина, објавен во „Службен весник на Република Маке-

донија“ 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 Ре-

публика 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 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА 

„МИТО ХАЏИ ВАСИЛЕВ - ЈАСМИН“ ВО 2016 ГО-

ДИНА 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 донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 08 - 4936/2 Претседател 

9 декември 2016 година на Одборот за доделување 

Скопје 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 го-

дина, го донесе следново 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

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. 

 

Образло жение  

 

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 извршу-

вање, одлучи како во изреката на ова решение. 

 

          Бр. 03-1120/3 Комора на извршители 

 1 декември 2016 година на Република Македонија 

             Скопје Претседател, 

 Зоран Петрески, с.р. 
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