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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1704. 

Врз основа на член 15, став 1 од Законот за буџетите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 
4/08, 103/08, 156/09 и 95/10) и член 27-а, став 3 од Де-
ловникот за работа на Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 
98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 
30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 
86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 
166/10 и 172/10) Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕ-
ТИ  НА ВЛАДАТА  НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ВО 2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
 
За стратешки приоритети во 2012 година се утврду-

ваaт: 
- зголемување на економскиот раст и конкурентно-

ста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, 
пораст на животниот стандард и квалитет на живеење; 

- интеграција во НАТО и ЕУ, врз основа на оства-
рување на сите реформи и критериуми и решавање на 
спорот со Грција врз принципот на незагрозување на 
националниот идентитет; 

- продолжување на борбата против криминалот и 
корупцијата и ефикасно спроведување на правото; 

- одржување добри меѓуетнички основи и подедна-
кво спроведување на законот и соживот врз принципи-
те на меѓусебна толеранција и почит  како и довршува-
ње на имплементацијата на  Рамковниот договор; 

- инвестирање во образованието како најсигурен 
пат за создавање силни индивидуи и силна држава. 

Приоритетите од став 1 на овој член имаат подедна-
кво значење. 

 
Член 2 

За остварување на стратешките приоритети од член 
1, став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните прио-
ритетни цели: 

- јакнење на позицијата на Република Македонија  
во меѓународната заедница и унапредување на регио-
налната соработка и добрососедските односи; 

- подобрување на бизнис климата и креирање на ед-
накви можности за економски раст и развој на сите 
учесници во економските процеси; 

- постигнување на позитивни стапки на економски 
раст; 

- одржување на макроекономска стабилност и ста-
билност на курсот на денарот; 

- спроведување на фискални политики во функција 
на поддршка на економскиот раст; 

- воспоставување на одржливо ниво на јавниот долг 
преку одржување на умерено ниво на буџетски дефи-
цит; 

- зголемување на странските и домашните инвести-
ции; 

- спроведување на активни политики за вработува-
ње со кои се делува врз знаењето и квалификациите на 
понудата на работна сила; 

- искористување на обновливи извори на енергија и 
зголемување на енергетската ефикасност; 

- спроведување на политиката за рамномерен реги-
онален развој; 

- натамошна поддршка на развојот на земјоделство-
то и  развојот на руралните средини; 

- јакнење на надворешната, безбедносната и од-
бранбената политика; 

- имплементација на Долгорочниот план за развој 
на одбраната (2010-2020); 

- зголемување на учеството во политиките на ЕУ во 
областа на надворешните односи особено во развојната 
политика и хуманитарната помош; 

- продолжување со реформата на јавната админи-
страција; 

- зајакнување на внатрешната финансиска контрола 
во субјектите од јавниот сектор; 

- зголемување на ефективноста, ефикасноста и от-
четноста на јавната администрација; 

- јакнење на административните капацитети на цен-
трално и локално ниво; 

- поголемо искористување на потенцијалите на ин-
форматичкото општество за подигање на нивото на 
писменост, зголемување на креативноста и иноватив-
носта и пристап до образование и обука; 

- јакнење на административните капацитети и коор-
динативните структури за преговори со ЕУ и користе-
ње на претпристапните фондови на ЕУ;  

- постигнување на повисок степен на усогласеност на 
националното законодавство со законодавството на ЕУ;  

- зајакнување на капацитетите за спроведување на 
европското законодавство, согласно приоритетите 
утврдени во Националната програма за усвојување на 
правото на ЕУ ( НПАА );  

- унапредување на заштитата на фундаменталните 
човечки права;  

- јакнење на транспарентната, независна и разно-
видна медиумска средина; 

- промоција на културниот идентитет во функција 
на препознатливост на Република Македонија во меѓу-
народни рамки и развој на туризмот; 

- заштита и соодветно управување со културното 
наследство и негова ревитализација со цел да се пот-
тикне  социо-економскиот развој на национално и ло-
кално ниво; 

- зајакнување на довербата на сите заедници во по-
лицијата;  

- јакнење на  борбата против тероризмот  и органи-
зираниот криминал; 
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- јакнење на административните капацитети за бор-
ба со прекуграничниот криминал и корупцијата; 

- јакнење на демократијата и владеењето на право-
то; 

- заокружување на реформата во судството; 
- зголемување на учеството на граѓанскиот сектор 

во процесот на креирање на политики; 
- јакнење на меѓуетничката доверба и довршување 

на спроведувањето на Рамковниот договор; 
- заокружување на процесот на децентрализација, 

јакнење на децентрализираниот систем и фискалниот 
капацитет на единиците на локалната самоуправа;  

- модернизација и унапредување на здравствениот 
сектор и воспоставување на одржлив, интегриран и 
ефикасен здравствен информатички систем;  

- подобрување на квалитетот на образованието и 
науката преку спроведување на стратегиите и рефор-
мите во образованието и науката; 

- осовременување на образовниот систем и науката 
со цел да се обезбедат компетенции потребни за паза-
рот на трудот и развој на економијата; 

- инвестирање во изградбата на инфраструктурни 
објекти; 

- одржливо управување со природните ресурси, за-
штита на природата и планирање на просторот;  

- зголемување на контролата на индустриското за-
гадување; 

- зголемување на инвестициите во животната сре-
дина. 

 
Член 3 

Средствата потребни за финансирање на страте-
шките приоритети од член 1 на оваа одлука ќе се пред-
видат во Фискалната стратегија за периодот 2012-2014 
година. 

 
Член 4 

Во рамките на буџетскиот процес за 2012 година 
министерствата и другите органи на државната управа 
ги дефинираат програмите за остварување на страте-
шките приоритети и приоритетни цели од член 1 и 2 од 
оваа одлука, а средствата за нивно финансирање ќе ги 
вклучат во максималните износи на расходи за секој 
буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот 
циркулар за 2012 година. 

 
Член 5 

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

 
Бр.51-2792/1                      Заменик на претседателот 

3 мај 2011 година                     на Владата на Република   
   Скопје                                        Македонија,  
                                          д-р Васко Наумовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1705. 

Врз основа на член 3-ж став (2) од Законот за ли-
зинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/2002, 49/2003, 13/2006, 88/2008, 35/2011 и 51/2011), 
министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ДАВА-
ТЕЛ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ, ОДНОСНО ЗА 
ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ И РА-
БОТА НА ДАВАТЕЛ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето за донесување на решение за изда-
вање на дозвола за основање и работа на давател на 
финансиски лизинг односно за одбивање на барањето, 
барањето за донесување на решение за издавање на 
дозвола за статусни промени на давател на финансиски 
лизинг односно одбивање на барањето и барањето за 
донесување на решение за согласност за промена на 
член на орган на управување на давател на финансиски 
лизинг односно за одбивање на барањето заради недо-
несување на решение во рокот утврден во членот 3-г 
став (1) од Законот за лизинг. 

 
Член 2 

Барањето за донесување на решение за издавање на 
дозвола за основање и работа на давател на финанси-
ски лизинг, односно за одбивање на барањето се подне-
сува на образец – „Барање за донесување на решение за 
издавање на дозвола за основање и работа на давател 
на финансиски лизинг, односно за одбивање на бара-
њето“, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 
1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Барањето за донесување на решение за издавање на 
дозвола за статусни промени на давател на финансиски 
лизинг, односно одбивање на барањето се поднесува на 
образец - „Барање за донесување на решение за издава-
ње на дозвола за статусни промени на давател на фи-
нансиски лизинг, односно одбивање на барањето“, во 
А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 2 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Барањето за донесување на решение за согласност за 
промена на член на орган на управување на давател на 
финансиски лизинг, односно одбивање на барањето се 
поднесува на образец - „Барање за донесување на реше-
ние за согласност за промена на член на орган на упра-
вување на давател на финансиски лизинг, односно одби-
вање на барањето“, во А-4 формат на бела хартија, даден 
во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
   Бр.12-16347/1                                                 
3 мај 2011 година                 Министер за финансии, 
        Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 10-а став (2) од Законот за финансиски друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.158/2010 и 53/2011), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ФИНАНСИСКО ДРУШТВО, ОДНОСНО ЗА  
ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ФИНАНСИСКО ДРУШТВО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за донесување на решение за издава-
ње на дозвола за основање и работа на финансиско друштво односно за одбивање на барањето, барањето за до-
несување на решение за издавање на дозвола за статусни промени на финансиско друштво односно одбивање 
на барањето и барањето за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување 
на финансиско друштво односно за одбивање на барањето заради недонесување на решение во рокот утврден 
во членот 10 став (1) од Законот за финансиски друштва. 

 
Член 2 

Барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за основање и работа на финансиско друштво, 
односно за одбивање на барањето се поднесува на образец - „Барање за донесување на решение за издавање на 
дозвола за основање и работа на финансиско друштво, односно за одбивање на барањето“, во А-4 формат на 
бела хартија, даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Барањето за донесување на решение за издавање на дозвола за статусни промени на финансиско друштво, 
односно одбивање на барањето се поднесува на образец - „Барање за донесување на решение за издавање на 
дозвола за статусни промени на финансиско друштво, односно одбивање на барањето “, во А-4 формат на бела 
хартија, даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Барањето за донесување на решение за согласност за промена на член на орган на управување на финанси-
ско друштво, односно одбивање на барањето се поднесува на образец - „Барање за донесување на решение за 
согласност за промена на член на орган на управување на финансиско друштво, односно одбивање на барање-
то “, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр.12-16347/1                                                  
3 мај 2011 година                                  Министер за финансии, 
       Скопје                                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1706. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1707. 

Врз основа на член 61 став 3 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), мини-
стерот за економија, донесе 

  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА 
(РЕВИЗИЈА) НА ГЕОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на стручна оцена (ревизија) на геолошка документа-
ција. 

 
Член 2 

Стручна оцена (ревизија) на геолошка документа-
ција (елаборат за извршените детални геолошки истра-
жувања), се врши врз основа на барање. 

Стручна оцена (ревизија) не може да се врши за по-
веќе елаборати за извршените детални геолошки истра-
жувања, освен доколку се работи за елаборати за кла-
сификација и прекатегоризација на рудните резерви 
кои се однесуваат за исто наоѓалиште. 

Барањето од став 1 од овој член го поднесува има-
телот на концесијата за детални геолошки истражува-
ња (во натамошниот текст: барателот). 

Кон барањето од став 1 од овој член, барателот при-
ложува: 

1. елаборат за извршените детални геолошки истра-
жувања (три оригинални примероци); 

2. договор за концесија за детални геолошки истра-
жувања (копија заверена од нотар);  

3. проект за вршење на детални геолошки истражу-
вања на просторот на кој е доделена концесијата за де-
тални геолошки истражувања (копија заверена од но-
тар); и  

4. доказ за извршена уплата на надоместокот за вр-
шење на стручна оцена (ревизија). 

Барањето за вршење на стручна оцена (ревизија) на 
геолошка документација се поднесува до органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на минералните суровини. 

 
Член 3 

Комисијата за вршење на стручна оцена (ревизија) 
на геолошка документација (во натамошниот текст: 
Комисијата) ја врши стручната оцена (ревизија) на гео-
лошката документација во рок од 60 дена, сметано од 
денот на приемот на решението за формирање на Ко-
мисијата. 

 
Член 4 

По приемот на Решението за формирање на Коми-
сијата, Претседателот на Комисијата во рок од седум 
дена закажува подготвителна седница. 

На подготвителната седница од став 1 од овој член 
се утврдува дали барањето за вршење на стручна оцена 
(ревизија) на геолошката документација е во соглас-
ност со член 2 од овој правилник. 

Доколку на подготвителната седница се утврди де-
ка барањето е во согласност со член 2 од овој правил-
ник, Комисијата донесува Решение за одржување на 
седница на која ќе се изврши разгледување на геоло-
шката документација на која ќе се изврши стручна оце-
на (ревизија).  

На подготвителната седница примерок од геоло-
шката документација им се доставува на Претедателот 
и членовите на Комисијата. 

Во решението од став 3 од овој член се определува 
датумот и местото на одржување на седницата кој не 
може да биде подолг од 30 дена од денот на доставува-
ње на документацијата. 

Решението од став 3 од овој член, заедно со покана-
та за присуство му се доставува на барателот и изго-
твувачот на геолошката документација. 

 
Член 5 

Доколку на подготвителната седница се утврди де-
ка барањето не е во согласност со член 2 од овој пра-
вилник, Комисијата определува рок во кој барателот ќе 
треба да изврши негово дополнување кој не може да 
биде подолг од 15 дена, од денот на приемот на изве-
стувањето.  

Доколку и по рокот утврден во став  1 од овој член, 
барателот не ја достави потребната документација, Ко-
мисијата донесува Решение за одбивање на барањето за 
вршење на стручна оцена (ревизија).  

 
Член 6 

За извршената стручна оцена (ревизија) на геоло-
шката документација, Комисијата изготвува ревизиски 
извештај.  

Ревизискиот извештај особено содржи:  
- мислење дали изготвувачот на геолошката доку-

ментација ги исполнува условите согласно закон; 
- мислење за содржината на геолошката документа-

ција; 
- мислење за текстот и графичката документација 

на геолошката документација; 
- евентуални забелешки и рок за нивно одстранува-

ње и 
-препорака за издавање на ревизиска клаузула. 
 

Член 7 
На седницата се разгледуваат доставените писмени 

извештаи од претседателот и членовите на Комисијата, 
а со истите се запознаваат и барателот и изготвувачот 
на геолошката документација. 

Пред одржувањето на седницата, претседателот и 
членовите на Комисијата доставуваат писмен извештај 
за стручната оцена (ревизија) на геолошката докумен-
тација. 

За текот на седницата се составува записник, во кој 
особено се наведува: 

- датум и место на одржување на седницата; 
- име и презиме на претседателот, членовите и се-

кретарот на Комисијата, изготвувачот на геолошката 
документација и претставникот на барателот; 

- краток опис на текот на седницата; 
- ревизиски извештај на Комисијата.   
Записникот го потпишуваат претседателот, члено-

вите и секретарот на Комисијата, изготвувачот на гео-
лошката документација и овластениот претставник на 
барателот. 

 
Член 8 

Доколку на  седницата  на која се разгледува геоло-
шката документација, а во согласност со веќе доставе-
ните писмени извештаи од претседателот и членовите 
на  Комисијата се утврди дека геолошката документа-
ција е изработена во согласност со закон, Комисијата 
изготвува Ревизиски извештај со позитивно мислење. 
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Доколку на  седницата  на која се разгледува геоло-
шката документација, а во согласност со веќе доставе-
ните писмени извештаи од претседателот и членовите 
на  Комисијата се утврди дека геолошката документа-
ција е изработена во согласност со закон, меѓутоа содр-
жи некои недостатоци кои може да бидат отстранети 
во определен рок, Комисијата изготвува Ревизиски из-
вештај во кој се наведуваат соодветни препораки и за-
долженија кои треба да бидат отстранети од изготвува-
чот на геолошката документација во определен рок. 

Доколку Комисијата констатира дека геолошката 
документација не е изработена во согласност со закон, 
Комисијата изготвува Ревизиски извештај со негативно 
мислење. 

Рокот од став 2 од овој член треба да биде доволен 
и истиот не може да биде подолг од 30 дена. 

Врз основа на Ревизискиот извештај од став 2 на 
овој член, Комисијата донесува Решение за запирање 
на постапката за вршење на стручна оцена (ревизија).  

Запирањето на постапката ќе трае до постапување 
на барателот согласно препораките и задолженијата со-
држани во Ревизискиот извештај од став 2 од овој член.  

Доколку барателот постапи по препораките и за-
долженијата содржани во Ревизиски извештај во опре-
делениот рок, претседателот на Комисијата е должен 
да закаже продолжение на седницата на која била разг-
ледувана геолошката документација, која е предмет на 
стручна оцена (ревизија). На продолжението на седни-
цата се повикуваат и изготвувачот на геолошката доку-
ментација и барателот. 

На продолжението на седницата од став 7 од овој 
член, Комисијата ја разгледува геолошката документа-
ција од аспект на тоа дали е постапено по препораките 
и задолженијата.  

Доколку Комисијата констатира дека е постапено 
по претходно дадените препораки и задолженија, како 
и тоа дека геолошката документација е изработена во 
согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски 
извештај со позитивно мислење. 

Доколку Комисијата констатира дека не е постапе-
но по претходно дадените препораки и задолженија, 
како и тоа дека геолошката документација не е израбо-
тена во согласност со закон, Комисијата изготвува Ре-
визиски извештај со негативно мислење. 

Во случај кога Ревизиски извештај е со негативно 
мислење, Комисијата ќе донесе Решение за одбивање 
на барањето за вршење на стручна оцена (ревизија). 

 
Член 9 

Врз основа на изготвениот Ревизиски извештај со 
позитивно мислење за предметната геолошката доку-
ментација над која е спроведена постапка за вршење на 
стручна оцена (ревизија), Комисијата издава Ревизиска 
клаузула. 

Ревизиската клаузула гласи: 
“Геолошката документација е изработен во соглас-

ност со закон“. 
Покрај Ревизиската клаузула од став 2 од овој член, 

истата содржи и податоци за барателот, називот на ло-
калитетот за кој е изработена геолошката документаци-
ја, изготвувачот на геолошката документација, место и 
датум на издавање. 

Ревизиската клаузула ја потпишуваат претседателот 
и членовите на Комисијата и истата ја заверува органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на минералните суровини. 

Ревизиската клаузула се издава во пет примероци, 
од кои три се за барателот, а по два примероци за орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на минералните суровини. 

 
Член 10 

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

                                                                           
 Бр.24-1819/6                         

28 април 2011 година                 Министер за економија, 
   Скопје                                   Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 
 

1708. 
Врз основа на член 61 став 3 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10), мини-
стерот за економија, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ОЦЕНА  
(РЕВИЗИЈА) НА РУДАРСКИ ПРОЕКТИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на стручна оцена (ревизија) на рударски проекти. 

 
Член 2 

Стручна оцена (ревизија) на рударски проекти се 
врши врз основа на барање. 

Стручна оцена (ревизија) не може да се врши за по-
веќе рударски проекти, освен доколку се работи за до-
полнителни рударски проекти кои се однесуваат за 
исто наоѓалиште. 

Барањето од став 1 од овој член го поднесува има-
телот на концесијата за детални геолошки истражува-
ња или експлоатација на минерални суровини (во ната-
мошниот текст:барателот). 

Кон барањето од став 1 од овој член, барателот при-
ложува: 

1. рударски проект (три оригинални примероци); 
2. договор за концесија за детални геолошки истра-

жувања или експлоатација на минерални суровини (ко-
пија заверена од нотар);  

3. елаборатот за извршените деталните геолошки 
истражувања или елаборат од извршените детални гео-
лошки истражувања за состојбата со резервите на ми-
нералните суровини заедно со извршена стручна оцена 
(ревизија) на просторот на кој е доделена концесијата 
за експлоатација (копија заверена од нотар) и  

4. доказ за извршена уплата на надоместокот за вр-
шење на стручна оцена (ревизија). 

Барањето за вршење на стручна оцена (ревизија) на 
рударски проекти се поднесува до органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на минералните суровини. 

 
Член 3 

Комисијата за вршење на стручна оцена (ревизија) 
на рударски проекти (во натамошниот текст: Комисија-
та) ја врши стручната оцена (ревизија) на рударскиот  
проект во рок 60 дена, сметано од денот на приемот на 
решението за формирање на Комисијата. 
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Член 4 
По приемот на решението за формирање на Коми-

сијата, Претседателот на Комисијата во рок од седум 
дена закажува подготвителна седница. 

На подготвителната седница од став 1 од овој член 
се утврдува дали барањето за вршење на стручна оцена 
(ревизија) на рударскиот проект е во согласност со 
член 2 од овој правилник. 

Доколку на подготвителната седница се утврди де-
ка барањето е во согласност со член 2 од овој правил-
ник, Комисијата донесува Решение за одржување на 
седница на која ќе се изврши разгледување на рудар-
скиот проект на кој ќе се изврши стручна оцена (реви-
зија).  

На подготвителната седница примерок од рудар-
скиот проект им се доставува на претседателот и чле-
новите на Комисијата. 

Во Решението од став 3 од овој член се определува 
датумот и местото на одржување на седницата кој не 
може да биде подолг од 30 дена од денот на доставува-
ње на документацијата. 

Решението од став 3 од овој член, заедно со покана-
та за присуство му се доставува на барателот и главни-
от проектант. 

 
Член 5 

Доколку на подготвителната седница се утврди де-
ка барањето не е во согласност со член 2 од овој пра-
вилник, Комисијата определува рок во кој барателот ќе 
треба да изврши негово дополнување кој не може да 
биде подолг од 15 дена, од денот на приемот на изве-
стувањето.  

Доколку и по рокот утврден во став 1 од овој член, 
барателот не ја достави потребната документација, Ко-
мисијата донесува Решение за одбивање на барањето за 
вршење на стручна оцена (ревизија).  

 
Член 6 

За извршената стручна оцена (ревизија) на рудар-
скиот проект, Комисијата изготвува ревизиски изве-
штај.  

Ревизискиот извештај особено содржи:  
- мислење дали изготвувачот на рударскиот проект 

ги исполнува условите согласно закон; 
- мислење за содржината на рударскиот проект; 
- мислење за текстот и графичката документација 

на рударскиот проект;  
- евентуални забелешки и рок за нивно одстранува-

ње и 
- препорака за издавање на ревизиска клаузула. 
 

Член 7 
На седницата се разгледуваат доставените писмени 

извештаи од претседателот и членовите на Комисијата, 
а воедно со истите се запознаваат и барателот и глав-
ниот проектант. 

Пред одржувањето на седницата, претседателот и 
членовите на Комисијата доставуваат писмен извештај 
во однос на стручна оцена (ревизија) на рударскиот 
проект. 

За текот на седницата се составува Записник, во кој 
особено се наведува: 

- датум и место на одржување на седницата; 
- име и презиме на претседателот, членовите и се-

кретарот на Комисијата, главниот проектант и прет-
ставникот на барателот; 

- краток опис на текот на седницата; 
- ревидентски извештај на Комисијата.   
Записникот го потпишуваат претседателот, члено-

вите и секретарот на Комисијата, главниот проектант и 
овластениот претставник на барателот. 

 
Член 8 

Доколку на  седницата  на која се разгледува рудар-
скиот проект, а во согласност со веќе доставените пис-
мени извештаи од претседателот и членовите на  Коми-
сијата се утврди дека рударскиот проект е изработен во 
согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски 
извештај со позитивно мислење. 

Доколку на  седницата на која се разгледува рудар-
скиот проект, а во согласност со веќе доставените пис-
мени извештаи од претседателот и членовите на  Коми-
сијата се утврди дека рударскиот проект е изработен во 
согласност со закон, меѓутоа содржи некои недостато-
ци кои може да бидат отстранети во определен рок, Ко-
мисијата изготвува Ревизиски извештај во кој се наве-
дуваат соодветни препораки и задолженија кои треба 
да бидат отстранети од проектантот во определен рок. 

Доколку Комисијата констатира дека рударскиот 
проект не е изработен во согласност со закон, Комиси-
јата изготвува Ревизиски извештај со негативно мисле-
ње. 

Рокот од став 2 од овој член треба да биде доволен 
и истиот не може да биде подолг од 30 дена. 

Врз основа на Ревизиски извештај од став 2 на овој 
член, Комисијата донесува Решение за запирање на по-
стапката за вршење на стручна оцена (ревизија).  

Запирањето на постапката ќе трае до постапување 
на барателот согласно препораките и задолженијата со-
држани во Ревизиски извештај од став 2 од овој член.  

Доколку барателот постапи по препораките и за-
долженијата содржани во Ревизиски извештај во опре-
делениот рок, претседателот на Комисијата закажува 
продолжение на седницата, на која бил разгледуван ру-
дарскиот проект, кој е предмет на стручна оцена (реви-
зија). На продолжението на седницата се повикуваат и 
главниот проектант и барателот. 

На продолжението на седницата од став 7 од овој 
член, Комисијата го разгледува рударскиот проект од 
аспект на тоа дали е постапено по препораките и задол-
женијата.  

Доколку Комисијата констатира дека е постапено 
по претходно дадените препораки и задолженија, како 
и тоа дека рударскиот проект е изработен во соглас-
ност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски изве-
штај со позитивно мислење. 

Доколку Комисијата констатира дека не е постапе-
но по претходно дадените препораки и задолженија, 
како и тоа дека рударскиот проект не е изработен во 
согласност со закон, Комисијата изготвува Ревизиски 
извештај со негативно мислење. 

Во случај кога, Ревизиски извештај е со негативно 
мислење, Комисијата ќе донесе Решение за одбивање 
на барањето за вршење на стручна оцена (ревизија). 

 
Член 9 

Врз основа на изготвениот Ревизиски извештај со 
позитивно мислење за предметниот рударски проект 
над кој е спроведена постапка за вршење на стручна 
оцена (ревизија), Комисијата издава Ревизиска клаузу-
ла. 
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Ревидентската клаузула гласи: 
“Рударскиот проект е изработен во согласност со 

закон“. 
Покрај Ревизиската клаузула од став 2 од овој член, 

истата содржи и податоци за барателот, називот на ло-
калитетот за кој е изработен рударскиот проект, изго-
твувачот на рударскиот проект, главниот проектант, 
место и датум на издавање. 

Ревизиската клаузула ја потпишуваат претседателот 
и членовите на Комисијата и истата ја заверува органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите 
од областа на минералните суровини. 

Ревизиската клаузула се издава во пет примероци, 
од кои три се за барателот, а по два примероци за орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на минералните суровини. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 24-1819/7                          

28 април 2011 година                 Министер за економија, 
    Скопје                                  Фатмир Бесими, с.р. 

__________ 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

1709. 
Врз основа на членовите 149 и 197 од Законот за 

авторското право и сродните права („Службен весник 
на РМ“ бр. 115/10 и 140/10), во согласност со членови-
те 130, 131, 132, 146, 147 и 148, а во врска со членот 
156 од Законот, министерот за култура, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КОЛЕКТИВНО 
УПРАВУВАЊЕ 

 
1. На организацијата за колективно управување, со 

назив: Здружение за заштита на авторските музички 
права „ЗАМП“ – Скопје, и се дава дозвола за колектив-
но управување на следните права утврдени со Статутот 
на организацијата, што се во согласност со правата 
утврдени со Законот за авторското право и сродните 
права („Службен весник на РМ“ бр. 115/10 и 140/10): 

- Умножување и изнајмување несценски музички 
дела на фонограми и видеограми; 

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

- Кабелско реемитување несценски музички дела и 
- Надомест од правото на следство на оригинал (ра-

копис) на музички дела. 
2. На организацијата од точка 1 на ова Решение, не 

и се дава дозвола за колективно управување на другите 
права утврдени со Статутот на организацијата. 

3. Со донесувањето на ова Решение се смета дека 
на Организацијата од точка 1 на ова Решение, едновре-
мено и се издава и согласност на новиот Статут на 
Здружението за заштита на авторски музички права бр. 
47-2-0201 од 2.2.2011 година со кој целосно се замену-
ва Статутот на Здружението за заштита на авторски 
музички права (Пречистен текст) бр. 03-07 на 15.9.1998 
година. 

4. Организацијата од точка 1 на ова Решение, ги до-
несува и објавува општите акти утврдени со Законот за 
авторското право и сродните права во рок од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на ова Решение. 

5. Ова Решение се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“ и влегува во сила со денот на 
објавувањето. 

6. Против ова Решение може да се поведе управен 
спор пред надлежен суд. 

 
                                                  Државен секретар, 
                                             Дарко Стефановски, с.р. 

__________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1710. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 
20 април 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 35 од Правилникот за вна-

трешните односи и работењето на Факултетот за фи-
зичка култура во состав на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, донесен на 21 мај 2009 година, 
17 јуни 2010 и 29 јуни 2010 година од Наставно-науч-
ниот совет на Факултетот за физичка култура Скопје. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива на Чедомир Саздовски, 
Славица Новачевска, Сашо Тодоровски, Ристо Стаме-
нов и Серјожа Гонторев сите од Скопје, со Решение 
У.бр.188/2010 од 2 март 2011 година поведе постапка 
за оценување на уставноста и законитоста на член 35 
од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член со Уставот и Законот за високото обра-
зование. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 35 од Правилникот изборот на вработените во 
Центарот за физичко образование во наставни звања се 
врши согласно со член 184 од Законот за високото 
образование („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009 и 99/2009). 

Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, владеењето на правото е една од 
темелните вредности на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија. 

Согласно член 9 од Уставот на Република Македо-
нија, граѓаните на Република Македонија се еднакви во 
слободите и правата независно од полот, расата, бојата 
на кожата, националното и социјалното потекло, поли-
тичкото и верското уверување, имотната и општестве-
ната положба. граѓаните пред Уставот и законите се ед-
накви. 
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Според член 32 ставови 1 и 2 од Уставот, секој има 
право на работа, слободен избор на вработување, за-
штита при работењето и материјална обезбеденост за 
време на привремена невработеност и секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место.  

Според член 51 од Уставот во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Според член 184 од Законот за високо образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/2008, 103/2008, 26/2009 и 99/2009) кој е поместен во 
Преодните и завршните одредби од Законот, наставни-
ците избрани во звањето лектор со завршено соодветно 
високо образование, како и наставник од Универзитет-
скиот спортски центар можат да бидат преизбрани спо-
ред условите со Законот за високото образование 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/2000, 49/2003, 113/2005 и 51/2007). 

Во Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.64/2000, 49/2003, 
113/2005 и 51/2007) се предвидени наставно- научни, 
наставни и соработнички звања при што во членот 129 
став 3 е предвидено дека на високите стручни школи 
наставни звања се: предавач, виш предавач и професор 
на високата стручна школа. Одредбите од став 3 на 
овој член соодветно се применуваат за наставниците од 
Универзитетскиот центар. 

Од анализата на наведените одредби произлегува 
дека наведените законски одредби се од времен кара-
ктер, односно го уредуваат преодниот режим, покрај 
другите и на наставниците од Универзитетскиот цен-
тар, при што им е дадена можност на наставниците кои 
не ги исполнуваат условите од Законот за високото 
образование за избор во наставни звања доцент, вонре-
ден професор и редовен професор да бидат реизбрани 
според услови од претходниот закон.  

Оттука, имајќи предвид дека наведената одредба од 
членот 184 од Законот е од преоден карактер и како та-
ква не претставува трајно решение (условно кажано), 
Судот оцени дека оспорениот член 35 од Правилникот 
овој преоден режим го трансформира во траен режим 
што значи наставниците во Центарот за физичка култу-
ра можат да се изберат само врз на основа на членот 35 
од Правилникот. 

Според Судот со самото дефинирање во оспорени-
от член дека изборот на наставниците во Центарот се 
врши согласно членот 184 од Законот за високо образо-
вание (кој предвидува избор по претходниот закон) во 
суштина се оневозможува во Центарот да се врши из-
бор во наставни звања онака како што е предвидено во 
член 121, став 1 од Законот за високото образование, 
според кој на Факултетот наставно-научни звања се: 
доцент, вонреден професор и редовен професор. По-
точно речено на наставниците во Центарот за физичко 
образование и покрај фактот што го исполнуваат усло-
вот за избор во наставни звања нема да им биде овоз-
можено со примената на оспорениот член да бидат из-
брани во соодветни звања, на кој начин се повредува 
како начелото на еднаквост така и начелото на владее-
ње на правото. 

5. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ин-
гилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски д-р 
Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран Су-
лејманов. 

 
      У.бр.188/2010                         Претседател 
20 април 2011 година    на Уставниот суд на Република 
           Скопје                                 Македонија, 
                                               Бранко Наумоски, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1711. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), обја-
вува 

 
О  Г  Л  А  С 

 
1. За избор на 8 (осум) судии на Управниот суд. 
 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.  

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
ктронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 
Република Mакедонија на следната адреса: http://www. 
ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc 

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 
јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-
шење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 
14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за определување дополните-
лен услов за вршење јавна функција („Службен весник 
на РМ“ бр. 64/09 од 22.5.2009 година), издаден од над-
лежната Комисија за верификација на факти, согласно 
наведениот закон. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
Бр.07-785/1                              Судски совет 

9 мај 2011 година                на Република Македонија                                
   Скопје                                     Претседател,                                           
                                       Александра Зафироска, с.р.   
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О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ 

ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ ЌЕ СЕ  
ОДРЖАТ НА 5-ТИ ЈУНИ 2011 ГОДИНА 

    Бр. 10-997/1                                                                                                       Државна изборна комисија 
4 мај 2011 година                                                                                                             Претседател, 
        Скопје                                                                                                                 Борис Кондарко, с.р. 
 
 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
1712. 
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1713. 
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 
(2) од Изборниот законик („Сл. весник на РМ“ бр. 
40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/2011 и 51/11 ), 
Државната изборна комисија на седницата одржана на 
06.05.2011 година, во состав: Претседател Борис Кон-
дарко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите 
Јован Јосифовски, Сашо Срцев, Влатко Сајкоски, Тања 
Алтанџиева и Бедредин Ибраими донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРА-
ЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 
I. Во Одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 60/11) се вршат следните изменувања и тоа: 

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кисела Вода членот СНЕЖАНКА ГУШЕВА вработена 
во Собрание на Република Македонија, се разрешува. 

За член се именува ЖАНЕТА ВЕЛКОВСКА врабо-
тена во Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
Арачиново членот АНА СТОЈАНОВСКА, вработена во 
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА 

За член се именува ЉУПЧО ЗОРОВ вработен во 
Државен архив на Р.М. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кривогаштани заменик членот МИНА МИЛЕНКО-
СКА, вработена во Општина КРУШЕВО, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА 

За заменик член се именува ЛИЛЈАНА ИВАНОВ-
СКА вработена во  Општина Крушево. 

4. Во составот на Општинската изборна комисија 
Богданци членот ЈОВАНКА АМПОВА, вработена во 
Општина БОГДАНЦИ, СЕ РАЗРЕШУВА 

За член се именува СИМОНА САВИЌ вработена во 
Општина Богданци. 

5. Во составот на Општинската изборна комисија 
ШТИП заменик членот НИКОЛЧО ЛАЗАРОВ, врабо-
тен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО 
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА 

За заменик член се именува ПАНЧЕ КРАЛЕВ вра-
ботен во Генерален секретаријат на Влада на РМ. 

6. Во составот на Општинската изборна комисија 
Вранештица УРОШ ДИМОСКИ, вработен во МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува ГОРАН СПАСЕНОВСКИ вра-
ботен во Општина Кичево. 

7. Во составот на Општинската изборна комисија 
ГРАДСКО членот ВИОЛЕТА МАЛЧЕВА, вработена 
во Општина ГРАДСКО, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува НАТАША ДИМЕСКА вработе-
на во Генерален секретаријат на Влада на РМ. 

8. Во составот на Општинската изборна комисија 
Старо Нагоричане  членот МИМИЦА ТОМОВСКА, 
вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува ВЕЛИМОН ТОМЕВ вработен 
во Министерство за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

9. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кичево членот ФИРИЈАЛЈЕ БИЛАЛИ, вработена во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ, се 
разрешува 

За член се именува ФЛОРА АЛИМИ вработена во 
Јавно обвинителство на РМ. 

10. Во составот на Општинската изборна комисија 
Тетово членот ГОРАН ДАВИДОВСКИ, вработен во 
БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува ЃОКО ЃОРЃЕСКИ вработен во 
Министерство за финансии. 

11. Во составот на Општинската изборна комисија 
Струга заменик претседателот ЈУЛИЈАНА МИЦЕВ-
СКА, вработена во АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА 
ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИ-
ОТ РАЗВОЈ, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За заменик претседател се именува ВИОЛЕТКА 
ЏУНТЕСКА, вработена во Министерство за образова-
ние и наука. 

12. Во составот на Општинската изборна комисија 
Крива Паланка членот ЛИЛЈАНА СТОЈАНОВСКА, 
вработена во Општина КРИВА ПАЛАНКА, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За член се именува СТОЈНА АНГЕЛОВСКА врабо-
тена во Министерство за информатичко општество и 
администрација. 

13. Во составот на Општинската изборна комисија 
Ново Село заменик членот БОРО КИТАНОВ, вработен 
во Општина БОСИЛОВО, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За заменик член се именува ЛОРЕНТ ПАНЗОВ вра-
ботен во Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

14. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кисела Вода, заменик членот ГОРДАНА КОЖУХАРО-
ВА, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За заменик член се именува СВЕТЛАНА ДИМОВ-
СКА, вработена во Министерство за животна средина 
и просторно планирање. 

15. Во составот на Општинската изборна комисија 
Струмица заменик членот ЛЕНЧЕ ТРАЈКОВА, врабо-
тена во Општина СТРУМИЦА, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За заменик член се именува КАТЕРИНА НАКОВА, 
вработена во Јавно обвинителство на РМ. 

16. Во составот на Општинската изборна комисија 
Струга заменик членот ГЕЗИМ ЕЛМАЗИ, вработен во 
Општина СТРУГА, СЕ РАЗРЕШУВА. 
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За заменик член се именува АСТРИТ РИКА, врабо-
тен во Секретаријат за спроведување на рамковен дого-
вор. 

17. Во составот на Општинската изборна комисија 
Дојран членот БЕЛМА БИЛАЛОГЛУ, вработена во 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМ-
КОВНИОТ ДОГОВОР, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува МАРИЈА ТРАЈКОВСКА, врабо-
тена во Министерство за надворешни работи. 

18. Во составот на Општинската изборна комисија 
Струмица членот ДАНИЕЛА ГИДАЛОВА, вработена 
во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРС-
ТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се СУЗАНА ТЕРЕЗИЌ-ТРЕНДОВА, врабо-
тена во Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

19. Во составот на Општинската изборна комисија 
Петровец претседателот ХРИСТИНА ТРИПУНОВ-
СКА, вработена во ГРАД СКОПЈЕ, СЕ РАЗРЕШУВА 

За претседател  се именува СОЊА КОСТОВСКА 
вработена во Министерство за транспорт и врски. 

20. Во составот на Општинската изборна комисија 
Битола, членот СНЕЖАНА БОШЕВА, вработена во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕС-
ТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА. 

За член се именува ЗОРКА КУКУРЕКОВСКА-ЛЕ-
КОВСКА Државно правобранителство. 

21. Во составот на Општинската изборна комисија 
Кочани членот СУЗАНА ЈАНАЧКОВА, вработена во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕС-
ТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА, 
вработена во Општина Кочани. 

22. Во составот на Општинската изборна комисија 
Тетово, заменик членот ДУРИМЕ ИСЕНИ, вработена 
во Општина ТЕТОВО, се разрешува 

За заменик член се именува МИМОЗА ХАЛИЛИ 
вработена во  Министерство за надворешни работи. 

23. Во составот на Општинската изборна комисија 
Гази Баба членот БИЛЈАНА АПОСТОЛОВА, вработе-
на во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, СЕ РАЗРЕШУВА 

За член се именува НЕВЕНКА СТАМЕНКОВСКА 
вработена во Секретаријат за европски прашања. 

24. Во составот на Општинската изборна комисија 
Сарај, претседателот ЏИХАН СУЛЕЈМАНИ, вработе-
на во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
РАМКОВНИОТ ДОГОВОР, СЕ РАЗРЕШУВА 

За претседател се именува НЕРЏИВАН ИДРИЗИ 
вработена во Министерство за економија. 

25. Во составот на Општинската изборна комисија 
Бутел заменик претседателот ИЉМИЈЕ ВЛАСАКУ, 
вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За заменик претседател се именува БЕСА ГРУБИ 
вработена во Министерство за образование и наука. 

26. Во составот на Општинската изборна комисија 
Теарце, претседателот НЕВЗАТ ВЕЛЈИИ, вработен во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За претседател се именува НИЗАМЕДИН АМЕТИ, 
вработена во  Општина Тетово.  

27. Во составот на Општинската изборна комисија 
Брвеница, претседателот САУБИ ДЕМИРИ, вработен 
во Општина БРВЕНИЦА, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За претседател се именува ИЛИР АБДУЛРАХМА-
НИ вработен во Секретаријат за спроведување на рам-
ковен договор. 

28. Во составот на Општинската изборна комисија 
Ново Село членот РОМЕО ТРЕНОВ, вработен во МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО 
И ВОДОСТОПАНСТВО, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За член се именува МИТКО ДИМИТРИЕВ врабо-
тен во Општина Ново Село. 

29. Во составот на Општинската изборна комисија 
Центар, членот ЗОРАН НИКОЛОВСКИ, вработен во 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО, СЕ РАЗРЕШУВА 

За член се именува ИВО ЧЕЛЕБИЕВ вработен во 
Општина Ѓорче Петров.  

30. Во составот на Општинската изборна комисија 
Чаир, заменик претседател СИМОНИДА КАЦАРСКА, 
вработена во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРА-
ШАЊА, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За заменик претседател се именува НАЃА МОСКО-
ВА ЈАНЕВСКА вработена во Министерство за култура. 

Мандатот на претседателот, неговиот заменик, чле-
новите и нивните заменици на Општината изборна ко-
мисија изнесува 5 (пет) години. 

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

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за претседател, заменик претседател, членови или нив-
ни заменици на општинските изборни комисии имаат 
право да поднесат Изјава за неприфаќање на именува-
њето.  

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-
та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-
нот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник 
на Република Македонија.  Доставувањето на Изјавата 
преку пошта не е дозволено. 

Решението на Државната изборна комисија е конечно.  
 
 
Бр. 10-810/3                      Државна изборна комисија 

9 мај 2011 година                        Претседател, 
   Скопје                                Борис Кондарко, с. р. 
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Стр. 54 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
 



10 мај 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 65 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
 



10 мај 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 65 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
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Стр. 60 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
 



10 мај 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 65 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
 



10 мај 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 65 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
 



10 мај 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 65 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
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      Бр. 10-904/1                                                                                                         Државна изборна комисија 
29 април 2011 година                                                                                                          Претседател, 
          Скопје                                                                                                                  Борис Кондарко, с.р. 
 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ 

ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ ЌЕ СЕ  
ОДРЖАТ НА 5-ТИ ЈУНИ 2011 ГОДИНА 
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Стр. 76 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1715. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, на-
чинот и постапката за издавање, менување, продолжу-
вање и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО 
Скопје, за издавање на лиценца за производство на еле-
ктрична енергија, на седницата одржана на 09.05.2011 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СТУДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје со седи-
ште на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава  
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, од обновлив извор на енергија, во 
мала хидроелектрана, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 
одлука.   

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  УП1 Бр. 07-3 
9.5.2011 година                                     Претседател, 
      Скопје                                       Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

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

ДЕНЧИЦА МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје со седиште на 
ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македо-
нија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
9 Мај 2011 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
9 Мај 2046 година 
  
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 70.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6587178 
 
7. Единствен даночен број – 4080010511397 

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

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Другово“ од 
600 kW, изградена на КП бр. 742/4 КО Другово, Оп-
штина Другово. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е со-
ставен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги СТУДЕНЧИЦА 
МАЛИ ХИДРО ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценца) како и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 

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

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

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлу-
ка за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Дого-
ворот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операто-
рот на пазарот на електрична енергија, за откуп на цело-
купната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 
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- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

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

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

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

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

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

 
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди 

на операторот на преносниот систем, операторот на па-
зарот на електрична енергија, снабдувачот со електрич-
на енергија  односно снабдувачот со електрична енерги-
ја во краен случај како и носителот на лиценца за врше-
ње на енергетска дејност дистрибуција на електрична 
енергија, сите потребни податоци и информации кои се 
неопходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. 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 производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

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

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

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

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство 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 одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

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

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

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

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

9.превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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



Стр. 96 - Бр. 65 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2011 
 

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

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

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

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

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

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

 
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
23. 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 условите, начинот и 
постапката за издавање, менување, продолжување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА 
 
- број на производни единици (агрегати)............еден  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
• тип Пелтон хоризонтална – со ротор директ-

но поврзан на генераторот 
• производител......GUGLER Water Turbines Gmbh, 

                                       Goldwörth, AUSTRIA  
• нето пад ...............................................202,91 m 
• номинален проток...............................0,35 m³/s 
• број на вртежи.................................1000 min-1 
• максимална моќност.............................627 kW   

 
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
 

• тип - трофазен синхрон генератор со воздуш-
но ладење  

• вратило хоризонтално 
• работен напон 0,4 kV  
• фреквенција 50 Hz    
• производител.....MARRELI GENERATORS ITALY 
• номинална моќност...............................600 kW 
• број на вртежи.................................1000 min-1 
• cosφ…..............................…………………...0.8 
• ниво на заштита..........................................IP23 
• класа на изолација...........................................H 

 
- тип, производител и номинални податоци за 

трансформаторот: 
 

• тип ......трофазен, поставен на челични шини  
              анкерисани во фундамент од армиран бетон  

• производител................SIEMENS GERMANY 
• преносен однос...................................0,4/10 kV 
• моќност................................................800 kVA 
• фреквенција..............................................50 Hz   
• напон на краток спој...................................6 % 

__________ 
 

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
1716. 

Врз основа на член 39 од Законот за народниот пра-
вобранител (“Службен весник РМ” бр. 60/2003 и 
114/2009), Народниот правобранител, донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ПОСТАПКАТА 
ЗА ИЗДАВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА 
СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА НАРОДНИ-
ОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ, ЗАМЕНИЦИТЕ И ВРАБО-
ТЕНИТЕ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА НАРОДНИОТ  

ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува формата, содржината 

и постапката за издавање, користење и одземање на 
службената легитимација на народниот правобранител, 
замениците, вработените во Стручната служба на На-
родниот правобранител и вработените во Стручната 
служба на Народниот правобранител како национален 
превентивен механизам. 
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Член 2 
Службената легитимација е со димензии 8 см. х 11 

см. и се состои од два дела: едниот дел е корицата, а 
другиот дел е пластифицирана светло сива влошка на 
чија позадина се наоѓа логото на институцијата, со по-
датоци за носителот на службената легитимација и не-
говите овластувања. 

Корицата на службената легитимација е изработена 
од природна кожа во кафеава боја. 

На предната страна на корицата, во горниот дел е из-
гравиран текстот: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НА-
РОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ”, во средината е изгравира-
но логото на Народниот правобранител, а под него е  из-
гравиран текстот: “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. 

Во внатрешната десна страна од кожната корица се 
втиснува во метална форма логото на Народниот пра-
вобранител со големина од 4 см. 

На предната страна од влошката, е отпечатен тек-
стот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ”, за легитимацијата на вработените во 
Стручната служба на Народниот правобранител како 
национален превентивен механизам е отпечатен тек-
стот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НАРОДЕН ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕ-
ХАНИЗАМ“, а под него текстот “СЛУЖБЕНА ЛЕГИ-
ТИМАЦИЈА”. Под овој текст на левата страна се наоѓа 
место за фотографија, а од десната страна регистарски 
број, датум на издавање, потпис на Народниот право-
бранител или на овластено лице и место на печат 
(М.П.). На истата страна во долниот дел се впишуваат 
податоци: име и презиме, функција, односно звање, ма-
тичен број и адреса на живеење на носителот на служ-
бена легитимација. 

Втората страна од влошката, за службената легити-
мација на народниот правобранител и неговите замени-
ци содржи извадоци од одредбите од Законот за народ-
ниот правобранител (,,Службен весник на РМ” бр. 
60/2003 и 114/2009) во врска со овластувањата и посеб-
ните права, со текст наведен на образецот. Втората 
страна од влошката, за службената легитимација на 
вработените во Стручната служба кои постапуваат по 
претставки на граѓани и други лица содржи извадоци 
од одредбите од Законот за народниот правобранител 
(“Службен весник на РМ” бр.60/2003 и 114/2009), во 
врска со овластувањата, со текст наведен на образецот.  

Втората страна од влошката, за службената легити-
мација на вработените во Стручната служба на Народ-
ниот правобранител како национален превентивен ме-
ханизам содржи извадоци од одредбите од Факулта-
тивниот протокол кон Конвенцијата против тортура и 
друг вид на сурово, нехумано или понижувачко поста-
пување или казнување („Службен весник на РМ“ бр. 
165/2008) и од Законот за народниот правобранител 
(„Службен весник на РМ“ бр. 60/203 и 114/2009), во вр-
ска со овластувањата, со текст наведен во образецот.  

За другите носители на службената легитимација, 
на втората страна од влошката нема текст. 

 
Член 3 

Обрасците на службената легитимација се отпеча-
тени кон овој правилник и се негов составен дел. 

 
Член 4 

Народниот правобранител или од него овластено 
лице, ја издава службената легитимација по изборот, 
односно вработувањето во стручната служба на Народ-

ниот правобранител и има важност додека лицето на 
кое му е издадена има службено својство на народен 
правобранител, заменик - народен правобранител, вра-
ботен во Стручната служба на Народниот правобрани-
тел и вработен во Стручната служба на Народниот пра-
вобранител како национален превентивен механизам. 

 
Член 5 

Лицето на кое ќе му престане функцијата или ра-
ботниот однос во Стручната служба на Народниот пра-
вобранител, односно во Стручната служба на Народни-
от правобранител како национален превентивен меха-
низам ја враќа службената легитимација.  

Службената легитимација што се враќа или замену-
ва се поништува. 

 
Член 6 

За издадените и одземените службени легитимации 
во Народниот правобранител се води евиденција. 

Евиденцијата за издадена службена легитимација 
содржи: реден број, име и презиме на лицето на кое му 
се издава службената легитимација, дата на издавање-
то, сериски број и рубрика за забелешка. 

 
Член 7 

Службената легитимација се заменува со нова кога 
поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-
треблива, доколку носителот на кого му е издадена ја 
изгуби и кога имателот на службената легитимација ќе 
ги промени личните податоци. 

Секој носител на службена легитимација веднаш, а 
најдоцна во рок од 24 часа го известува народниот пра-
вобранител доколку службената легитимација ја изгу-
бил, а во случај кога се заменува со нова поради оште-
тување или дотраеност, имателот на легитимацијата 
треба да ја врати при издавањето нова. 

 
Член 8 

Службената легитимација на народниот правобра-
нител, замениците и вработените во Стручната служба 
на Народниот правобранител издадена согласно Пра-
вилникот за формата, содржината и постапката за изда-
вање, користење и одземање на службената легитима-
ција на народниот правобранител, замениците и врабо-
тените во Стручната служба на Народниот правобрани-
тел (“Службен весник на РМ” бр. 11/2005), ќе биде за-
менета најдоцна во рок од 60 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој правилник. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, содржи-
ната и постапката за издавање, користење и одземање 
на службената легитимација на народниот правобрани-
тел, замениците и вработените во Стручната служба на 
народниот правобранител (,,Службен весник на РМ” 
бр. 11/2005). 

 
Член 10 

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

 
       Народен правобранител, 

                                    Иџет Мемети, с.р. 
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Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


