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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.

5078.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

Указ број 37
Претседател
19 октомври 2015 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА МИСИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА
УНИЈА
I
Г. Андреј Лепавцов се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија, Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европската унија, со седиште во Брисел.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европската унија престанува
заклучно со 13.11.2015 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
IV
Овој указ влегува во сила со денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 36
Претседател
19 октомври 2015 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________
5079.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФРАНЦУСКАТА
РЕПУБЛИКА
I
Г. Агрон Буџаку се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Француската Република, со седиште во Париз.
II
Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Француската Република престанува заклучно со 4.12.2015 година.
III
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

5080.
У К А З Бр. 21
Од 21.10.2015 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011 и 151/2011 година), член 74 и член
75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр. 36/2010 и 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012 и
29/2014)
СЕ РАЗРЕШУВА
Бригаден генерал АЗИМ Шабан НУРЕДИН
ОД ДОЛЖНОСТА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ
КОМАНДАНТ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Овој Указ да се изврши веднаш.
Бр.08-1552/1
Претседател
21 октомври 2015 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
________
5081.
У К А З Бр. 22
Од 21.10.2015 година
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот
за одбрана („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006,
110/2008, 51/2011 и 151/2011 година), член 74 и член
75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија”
бр. 36/2010 и 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012 и
29/2014)
СЕ ПОСТАВУВА
полковник ЃОРГОСКИ Тито МИРЧЕ
ЗА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА
ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал,
личен ВЕС: 31040
до сега: началник на Канцеларија за односи со јавноста и Портпарол на Генералштабот во Армијата на
Република Македонија.
Овој Указ да се изврши веднаш.
Бр.08-1553/1
21 октомври 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5082.
Врз основа на член 16 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013,
137/2013, 163/2013 и 44/2015), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗМЕНА НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
НА КОЕ Е ПРЕДВИДЕНО ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ
ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ
Член 1
Co оваа одлука се дава согласност за размена на
градежно земјиште сопственост на Република Македонија евидентирано во Имотен лист бр. 1 за KO ДЕБАР1, кое преставува дел од КП бр.5361/2 во КО ДЕБАР-1
со вкупна површина од 294м², согласно Детален урбанистички план за град Дебар, донесен со Одлука бр.092510/1 од 1990 година со намена за изградба А1- Семејно домување во станбени куќи со компатибилни
класи на намени, со градежно земјиште во сопственост
на лицето Селман Вејсели кое преставува дел од КП
бр.5361/7 во КО ДЕБАР-1 евидентирано во Имотен
лист бр.5591 за KO ДЕБАР-1 со вкупна површина од
294м², согласно Геодетски елаборат за посебни намени
во КО ДЕБАР-1, бр.13-569/3 од 10.9.2013 година изработен од „ГЕО НАЗИ“ ДООЕЛ Струга, заради изградба
на објект од јавен интерес од локално значење -Сервисна улица.
Член 2
Оваа одлука да ја спроведе општина Дебар, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со
градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Дебар број 41-5717/1 од 24.7.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ број
126/2012).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-4095/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

5083.
Врз основа на член 44 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и
104/15), Владата на Република Македонија како концедент на седницата одржана на 13.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, ЗА
МХЕЦ СМИЉАНСКА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ
301, ЗАВЕРЕН ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
СО БР. 11-4341/1 ОД 7.5.2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на
Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, за МХЕЦ Смиљанска со референтен
број 301, заверен во Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-4341/1 од 7.5.2015
година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија, како концедент и „Кутаноглу Енерџи” ДООЕЛ
Скопје, како концесионер, поради тоа што концесионерот не го платил еднократниот концесиски надоместок
во рокот утврден во член 37 став (2) точка 1 во Договорот за концесија за користење на вода за производство
на електрична енергија од мали хидроелектрични централи и не доставил гаранција за квалитетно извршување на договорот, во рокот утврден во член 28 став (1)
од Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи.
Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-9615/1
13 октомври 2015 година
Скопје

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

5084.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија„бр. 84/2008,
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
100.000 килограми мазут на Македонски железници
Транспорт АД – Скопје.
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Член 2
Нафтениот дериват од член 1 на оваа одлука се отстапува поради итна потреба на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје за греење на објектите за работа, а заради извршување на работите од дејноста –
услуги за превоз на патници и стока со железница.
Член 3
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените
нафтени деривати паѓаат на товар на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје.
Член 4
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-9801/1
13 октомври 2015 година
Скопје

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

5085.
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија„бр. 84/2008,
35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2015 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
200.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на
Македонски железници Транспорт АД – Скопје со
следна динамика:
- за ноември 2015 година да се отстапат 100.000
литри Еуродизел БС гориво и
- за декември 2015 година да се отстапат 100.000
литри Еуродизел БС гориво.
Член 2
Еуродизел БС горивото од член 1 на оваа одлука се
отстапува на Македонски Железници Транспорт АДСкопје за извршување на работите од нивната дејност –
услуги за превоз на патници и стока со железница.
Член 3
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапеното гориво, паѓаат на товар на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје.

Член 4
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
Член 5
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-9801/2
13 октомври 2015 година
Скопје

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

5086.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на недвижните ствари кои се наоѓаат на ул.Кирил
и Методиј, КП 18418/1, KO Куманово, запишани во
Имотен лист бр. 68510, сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда 1, влез1, кат 1, со внатрешна површина од
719 м2;
- зграда 1, влез1, кат 2, со внатрешна површина од
243 м2;
- зграда 1, влез1, подрум, со внатрешна површина
од 188 м2;
- зграда 1, влез1, приземје, со внатрешна површина
од 834 м2;
- зграда 1, влез1, кат 1, со внатрешна површина од
57 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од ова одлука ќе се изврши помегу Министерството за
образование и наука и Министерството за труд и социјална политика во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10084/1
13 октомври 2015 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 182

21 октомври 2015

5087.
Врз основа на член 18 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2015 година, донесе

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 300515м2,
ги има следните катастарски индикации:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за труд и социјална политика му престанува
користењето на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на ул.Марксова, КП 11158, KO Прилеп, запишани во Имотен лист број 17295, сопственост на Република Македонија и тоа:
- дел 0, зграда 2, влез 1, приземје, ДП со внатрешна
површина од 178 м2;
- дел 0, зграда 3, влез 1, приземје, ДП со внатрешна
површина од 154 м2.
Член 2
Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина
Прилеп.
Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
труд и социјална политика и Општина Прилеп во рок од
15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10087/1
13 октомври 2015 година
Скопје

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

5088.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15
и 154/2015), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското
земјиште (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.10.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКА ЗОНА НОВО СЕЛО КО
НОВО СЕЛО - ВОН Г.Р. ОПШТИНА НОВО СЕЛО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на индустриска зона Ново Село КО Ново Село-вон
г.р., општина Ново Село.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-10523/2
13 октомври 2015 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
5089.
ОБЈАВА
Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Словачка Република, склучен во Братислава на 21 ноември 2014 година, ратификуван од
Собранието на Република Македонија и објавен во
„Службен весник на РМ“ бр. 80/2015 од 15 мај 2015 година, којшто воедно е ратификуван и од словачката
страна, врз основа на став 2 од член 37 од горенаведениот Договор, влегува во сила на 1 декември 2015 година.

9 октомври 2015 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Попоски, с.р.

21 октомври 2015

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
5090.
Врз основа на член 213-г став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), министерот за труд и социјална политика донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО
ОДДЕЛ
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на
станбено-деловните и комунални организации на Република Македонија (скратен назив „ССКО“) на ниво
на гранка, односно оддел во областа на снабдување со
вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината заради учество
во колективно договарање на ниво на гранка, односно
оддел.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за
временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Синдикат на станбено-деловните и комунални организации на Република Македонија, со седиште на ул.
„Орце Николов“ бр. 138, Скопје, на ден 7.8.2014 година под бр бр.08-6463/2 до Комисијата за утврдување на
репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член
213-в од Законот за работните односи.
Комисијата на седница одржана на ден 8.10.2015
година, по разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи
и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на
ниво на гранка, односно оддел во областа на снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување
со отпад и дејности за санација на околината заради
учество во колективно договарање на ниво на гранка,
односно оддел бр.08-6463/3 од 8.10.2015 година.
Бројот на вработените согласно податоците од
Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013
Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во гранката, односно одделот - Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности
за санација на околината, согласно податоците изнесува 10 124 вработени. Согласно приложените списоци
на Синдикат на станбено-деловните и комунални организации на Република Македонија, бројот на членови
кои плаќаат членарина во одделот - Снабдување со
вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината изнесува 2615
вработени односно 25.82% на ниво на гранка, односно
оддел.
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Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-6463/4 од 13.10.2015 година.
Правна поука: Против ова решение може да се
поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Бр. 08-6463/4
Министер за труд
13 октомври 2015 година
и социјална политика,
Скопје
Диме Спасов, с.р.
__________
5091.
Врз основа на член 213-г став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), министерот за труд и социјална политика, донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ ЗА ТЕРИТОРИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Се утврдува репрезентативност на Kонфедерација на слободни синдикати на Македонија (скратен назив „КСС“) за територија на Република Македонија заради учество во трипартитни тела за социјално партнерство и трипартитни делегации на социјални партнери.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за
временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Конфедерација на слободни синдикати на Македонија, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр.25, Скопје, на
ден 2.10.2015 година под бр. 08-9090/1 до Комисијата
за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на
репрезентативност за територија на Република Македонија.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член
213-в од Законот за работните односи.
На ден 8.10.2015 година Конфедерација на слободни синдикати на Македонија поднесе дополнување на
барање под бр. 08-9090/2.
Комисијата на седница одржана на ден 8.10.2015
година, по разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (1) од Законот за работни односи и
даде Предлог за утврдување на репрезентативност за
територија на Република Македонија заради учество во
трипартитни тела за социјално партнерство и трипартитни делегации на социјални партнери бр.08-9090/3
од 8.10.2015 година.
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Конфедерација на слободни синдикати на Македонија со решение бр. 08-16338/2 од 21.12.2009 година е запишана во регистарот на синдикати под реден број 23.
Бројот на вработените согласно податоците од
Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013
Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во Република Македонија, согласно податоците изнесува 472
870 вработени. Согласно приложениот список на синдкикати членки на синдикатот по гранки со број на
членови кои плаќаат чланарина на секој синдикат членка одделено, бројот на членови односно вработени во
Република Македонија кои плаќаат членарина изнесува
47 404 вработени односно 10.02% на ниво на територија на РМ. Во КСС се здружени повеќе од 3 синдикати
на ниво на гранка согласно приложениот список. Вкупниот број на општини во Република Македонија согласно Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Сл. весник“ бр. 55/2004, 12/2005, 98/2008, 106/2008 и 149/14)
изнесува 80 општини. Согласно приложените списоци
во КСС има регистрирани синдикални организации
членки на синдикати на ниво на гранка, односно оддел
во повеќе од 16 општини односно 1/5 од вкупниот број
на општини во Република Македонија. Конфедерација
на слободни синдикати на Република Македонија има
склучено Општ колективен договор за јавен сектор од
областа на стопанството и 3 колективни договори на
ниво на гранка согласно приложениот список на склучени договори.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-9090/4 од 13.10.2015 година.
Правна поука: Против ова решение може да се
поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Бр. 08-9090/4
Министер за труд
13 октомври 2015 година
и социјална политика,
Скопје
Диме Спасов, с.р.
__________
5092.
Врз основа на член 213-г став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), министерот за труд и социјална политика донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ЈАВЕН СЕКТОР
1.Се утврдува репрезентативност на Kонфедерација на слободни синдикати на Македонија (скратен назив „КСС“) на ниво на јавен сектор заради учество во
колективно договарање на ниво на јавен сектор.
2.Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за
временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3.Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Конфедерација на слободни синдикати на Македонија, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр.25, Скопје, на
ден 2.10.2015 година под бр. 08-9091/1 до Комисијата
за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на
репрезентативност на ниво на јавен сектор.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член
213-в од Законот за работните односи.
На ден 8.10.2015 година Конфедерација на слободни синдикати на Македонија поднесе дополнување на
барање под бр. 08-9091/2.
Комисијата на седница одржана на ден 8.10.2015
година, по разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (2) од Законот за работни односи и
даде Предлог за утврдување на репрезентативност на
ниво на јавен сектор заради учество во колективно договарање на ниво на јавен сектор бр.08-9091/3 од
8.10.2015 година.
Конфедерација на слободни синдикати на Македонија со решение бр. 08-16338/2 од 21.12.2009 година е
запишана во регистарот на синдикати под реден број
23.
Бројот на вработените согласно податоците од
Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013
Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” под категоријата друга сопственост во Република Македонија,
согласно податоците изнесува 159 462 вработени.
Согласно приложениот список на синдкикати членки на синдикатот по гранки со број на членови кои плаќаат чланарина на секој синдикат членка одделено,
бројот на членови односно вработени во јавниот сектор
кои плаќаат членарина изнесува 45 767 вработени односно 28.70% на ниво на јавен сектор.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-9091/4 од 13.10.2015 година.
Правна поука: Против ова решение може да се
поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Бр. 08-9091/4
Министер за труд
13 октомври 2015 година
и социјална политика,
Скопје
Диме Спасов, с.р.
__________
5093.
Врз основа на член 213-г став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), министерот за труд и социјална политика донесува

21 октомври 2015

Бр. 182 - Стр. 9

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО
ОДДЕЛ
1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен
синдикат на работниците од енергетиката, рударство и
индустрија на Република Македонија (скратен назив
„ССЕРИ“) на ниво на гранка, односно оддел во областа
на снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за
временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Самостоен синдикат на работниците од енергетиката, рударство и индустрија на Република Македонија, со седиште на ул. „Новачки пат“ бр. бб, Битола,
на ден 6.10.2015 година под бр бр.08-9173/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на
гранка, односно оддел.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член
213-в од Законот за работните односи.
Комисијата на седница одржана на ден 8.10.2015 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член
212 став (4) од Законот за работните односи и даде
Предлог за утврдување на репрезентативност на ниво на
гранка, односно оддел во областа на снабдување со
електрична енергија, гас, пареа и климатизација заради
учество во колективно договарање на ниво на гранка,
односно оддел бр.08-9173/2 од 8.10.2015 година.
Бројот на вработените согласно податоците од
Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013
Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одделот - Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација, согласно податоците изнесува 10 750
вработени. Согласно приложените списоци на Самостоен синдикат на работниците од енергетиката, рударство и индустрија на Република Македонија, бројот на
членови во одделот - Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација изнесува 5654 вработени односно 52.59% на ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-9173/3 од 13.10.2015 година.
Правна поука: Против ова решение може да се
поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Бр. 08-9173/3
13 октомври 2015 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

5094.
Врз основа на член 213-г став 2 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,
52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13,
187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 и 129/15), министерот за труд и социјална политика донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ
НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА ОДНОСНО ОДДЕЛ
1. Се утврдува репрезентативност на Синдикат на
Поштенски и Телекомуникациски оператори на Македонија (скратен назив „СПТОМ“) на ниво на гранка,
односно оддел во областа на поштенски и курирски
дејности заради учество во колективно договарање на
ниво на гранка, односно оддел.
2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за
временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.
3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на
Република Македонија“).
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Синдикат на Поштенски и Телекомуникациски оператори на Македонија, со седиште на ул. „Орце Николов“ бр. бб, Скопје, на ден 7.10.2015 година под бр.089387/1 до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисија) поднесе барање за утврдување на репрезентативност на синдикат
на ниво на гранка, односно оддел.
Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член
213-в од Законот за работните односи.
Комисијата на седница одржана на ден 8.10.2015
година, по разгледување на барањето и приложената
документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи
и даде Предлог за утврдување на репрезентативност на
ниво на гранка, односно оддел во областа на поштенски и курирски дејности заради учество во колективно
договарање на ниво на гранка, односно оддел бр.089387/2 од 8.10.2015 година.
Бројот на вработените согласно податоците од
Државниот завод за статистика на Република Македонија-Статистички преглед бр.2.1.13.18 од 17.6.2013
Вработени според економскиот статус, секторите и одделите на дејност, I тримесечје 2013 година” во одделот – Поштенски и курирски дејности, согласно податоците изнесува 3644 вработени. Согласно приложените списоци на Синдикат на Поштенски и Телекомуникациски оператори на Македонија, бројот на членови
кои плаќаат членарина во одделот - Поштенски и курирски дејности изнесува 1201 вработени односно
32.95% на ниво на гранка, односно оддел.
Согласно горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Решено во Министерството за труд и социјална политика под бр. 08-9387/3 од 13.10.2015 година.
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Правна поука: Против ова решение може да се
поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување
во управна постапка и постапка од работен однос во
втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на
ова решение.
Бр. 08-9387/3
Министер за труд
13 октомври 2015 година
и социјална политика,
Скопје
Диме Спасов, с.р.
__________
5095.
Врз основа на член 234 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15 и 173/15) и член 45 став (8) од
Законот за инспекциски надзор (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 50/10, 162/10, 157/11,
147/13, 41/14 и 33/15), министерот за труд и социјална
политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, НАЧИНОТ
НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, УПОТРЕБА, ОДЗЕМАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ И ОДЗЕМЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ НА
ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање, употреба, одземање и
евиденција на издадените и одземените службени легитимации на инспекторите за социјална заштита (во натамошниот текст: легитимација).
Член 2
Легитимицијата е изработена од 135 грамска хартија кундздрук во осенчена окер боја, пластифицирна со
175 микронска фолија со димензии 90 Х 55 мм, која е
сместена во дводелен кожен повез со сино зелена боја,
и секој дел е со големина 75 Х 105 мм.
Легитимацијата од став 1 на овој член се издава на
образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Легитимацијата е сместена во десната страна од
кожниот повез, под проѕирна пластична фолија.
Образецот на легитимацијата на предната страна
содржи: во најгорниот средишен дел е грбот на Република Македонија, под него е испишан текстот: “Република
Македонија”, а под него е испишан текстот: “Министерство за труд и социјална политика”, во средината од
десната страна е испишан текстот “Службена легитимација”, а под него е испишан текстот: “Инспектор за социјална заштита”, од левата страна има место за фотографија со димензии 24мм х 22 мм, под нив има место за
впишување на податоци за името и презимето на
инспекторот за социјална заштита и работното место.
Задната страна на образецот содржи: адреса на живеење и единствен матичен број на инспекторот, датум
на издавање и регистарски број на легитимацијата, под
овој текст се впишува крвната група на инспекторот,
потпис на министерот и печат на Министерство за труд
и социјална политика.
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На внатрешната лева страна од кожниот повез се
наоѓа метална значка која е изработена од метал-позлатен месинг, со кружен облик каде што крајните точки
од кружниот облик се во висина 50 мм, а во ширина 58
мм.
Во средината на значката е втиснат грбот на Република Македонија, а околу грбот е испишан текст ,,РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА - СЕКТОР ЗА
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА“. Во долната половина во средината е втиснат
бројот кој е истоветен со бројот на легитимацијатa.
Член 4
Инспекторите ја употребуваат легитимацијата само
за време на вршење на инспекцискиот надзор.
Член 5
За издадените и одземените легитимации министерството води евиденција во електронска форма.
Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: реден
број, име и презиме на инспекторот, ЕМБГ, работно
место, крвна група на инспекторот, датум на издавање
на легитимацијата, регистарски број и број на легитимацијата, датум на одземање или замена, како и рубрика за забелешки во која се запишуваат измените на податоците.
Член 6
Легитимацијата има важност сé додека лицето на
кое му е издадена има статус на инспектор за социјална
заштита.
На барање на инспекторот, легитимацијата му се заменува со нова најдоцна за пет дена, кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива, истата
е изгубена или кога инспекторот ги сменил податоците
кои се впишани во легитимацијата.
Член 7
Легитимациите кои се вратени или заменети се поништуваат.
Член 8
На носителот на легитимацијата на кој ќе му престане работниот однос или ќе биде распореден на друго
работно место, му се одзема легитимацијата најдоцна
за 24 часа.
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за образецот и содржината на службената легитимација на инспектор за
социјална заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/07).
Член 10
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 01-9350/1
9 октомври 2015 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

21 октомври 2015

Бр. 182 - Стр. 11

Прилог

Стр. 12 - Бр. 182
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5096.
Врз основа на член 184-б став (2) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10,
135/11, 13/13, 188/13, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 14.10.2015 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА ОВЛАСТЕНИТЕ РЕВИЗОРИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ КОИ ДАВААТ
МИСЛЕЊЕ ВО ПОСТАПКА НА ОДОБРУВАЊЕ НА
ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА
Член 1
Во Правилникот за содржината, начинот на водење
и постапката за запишување на овластените ревизори
во регистарот на овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на одобрување на зделка со заинтересирана страна („Службен весник на РМ“ бр.67/2013 и
бр.84/2014) во член 3 став (2) по последната алинеја се
додава нова алинеја, која гласи:
„- доказ за уплата на пропишаниот надоместок за
упис во регистарот на овластени ревизори“.
Член 2
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината, начинот на водење и постапката за
запишување на овластените ревизори во регистарот на
овластени ревизори кои даваат мислење во постапка на
одобрување на зделка со заинтересирана страна.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-1162/5
14 октомври 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

5097.
Врз основа на член 184 точка с) и член 190 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11,
13/13, 188/13, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии
од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 14.10.2015 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА МИСЛЕЊЕТО ШТО ОВЛАСТЕНИОТ РЕВИЗОР ГО ДАВА
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА
СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА КАЈ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЧИИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
КОТИРААТ НА БЕРЗА
Член 1
Во Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката
за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај
акционерско друштво чии хартии од вредност котираат

на берза („Службен весник на РМ“ бр.67/2013) во член
2 зборовите „надминува 10%“ се заменуваат со зборовите: „изнесува 10% и повеќе“.
Член 2
Во член 4 став (3) четвртата алинеја, зборовите: „со
препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна“ се бришат.
Член 3
Во член 4 се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Заклучокот од став (3) од овој член задолжително содржи препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна.
Член 4
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на
зделка со заинтересирана страна кај акционерско
друштво чии хартии од вредност котираат на берза.
Член 5
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 03-1170/5
14 октомври 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
5098.
Врз основа на член 54, став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15 и 129/15), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА
БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ
НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ НА
ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА, КАКО И ФОРМАТА,
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
КАКО ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржина на
барањето, потребната документација и висината на
трошоците во постапката за издавање мислење по поднесено барање на странка, за производство и увоз на
додатоци на исхрана, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги
исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана.
Член 2
Операторот со храна (во натамошниот текст подносител на барањето) до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање за добивање мислење за се-
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кој производ од групата додатоци на исхрана (во натамошниот текст: производ) кој има намера да го стави
во промет во Република Македонија, од сопствено производство или од увоз.
Во прилог на барањето подносителот треба да достави:
1. Примерок од оригиналната амбалажа или идејно
решение од амбалажата на производот ако производот
е во фаза на развој;
2. Означување на македонски јазик со сите информации за производот согласно оригиналното означување;
3. Спецификација за квалитативниот и квантитативниот состав на производот издадена од производителот;
4. Решение за регистрација во Регистарот на објекти и оператори со храна или одобрение за објекти и
оператори со храна издадено од Агенцијата за храна и
ветеринарствo во случај кога производот се произведува во Република Македонија;
5. Доказ дека се покриени трошоците за постапката
на издавање на мислење.
Доколку е потребно, во зависност од состојките на
производот, од нивните дејства врз здравјето на луѓето,
меѓусебните дејства на состојките или дел од нив и
други можни влијанија или можни ефекти од производот, подносителот на барањето го доставува и следното:
- мислење во однос на составот на производот и неговите фармакодинамски, фармакокинетски и токсиколошки карактеристики, издадено од Институт за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија,
Клиника за педијатрија, Институт за медицинска физиологија и антропологија, при Медицинскиот факултет
Скопје или од Фармацевтскиот факултет Скопје од
Универзитетот Кирил и Методиј;
- резултати од лабораториски анализи за составот
или безбедноста на производот;
- доказ од надлежното тело во земјата производител
и/или земја членка на ЕУ дека производот се наоѓа на
пазарот во таа земјa;
- научни студии со кои се потврдува безбедноста од
употребата на супстанциите со нутритивен и/или физиолошки ефект во состав на производот, а кои не се наведени во листите на дозволени супстанции кои можат
да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, објавени на веб страната на Агенцијата за храна
и ветеринарство;
- доказ за поднесено барање за одобрување на нутритивните и здравствени тврдења ставени на означувањето и материјалите за презентација на производот
и/или
- одобрение за ставање во промет на храна и состојки на храна од видот на храна произведена со иновирани технологии.
Член 3
Барањето за добивање мислење за производство и
увоз на додатоци на исхрана се издава на образец во
А4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето за добивање
мислење за производство и увоз на додатоци на исхрана се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој
правилник.
Член 4
Врз основа на поднесеното барање и приложената
документација од членот 2 на овој правилник, од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство се издава
мислење за усогласеност на производот со пропишаните барања за составот и означувањето согласно посебните прописи кои се применуваат за производот.
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При изготвување на мислење за производот се
врши преглед на приложената документација која се
однесува на:
- составот на производот;
- количеството нутриенси содржани во производот;
- означувањето на производот и
- материјалите за презентација на производот.
По спроведувањето на постапката секој одобрен
производ се внесува во Регистарот на производи кои ги
исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана.
Член 5
Регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана се води во електронска форма.
Формата и содржината на Регистарот на производи
што ги исполнуваат посебните барања за безбедност
како додатоци на исхрана се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 6
Мислењето за вклучување на супстанции со нутритивен или физиолошки ефект во Листи на дозволени
супстанции кои можат да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се
додадени витамини и минерали и во Листи на забранети супстанции кои не можат да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, храна за посебна
нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и
се додадени витамини и минерали кои се објавуваат на
веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство,
го изготвува Комисијата на Агенцијата за храна и ветеринарство за посебни видови храна.
Врз основа на мислењето од Комисијата од став 1
на овој член новите супстанции со нутритивен или физиолошки ефект се вклучуваат во листите на дозволени
и забранети супстанции.
Член 7
Висината на трошоците во постапката за издавање
на мислењето од член 4 на овој правилник изнесува
2000 денари за секој производ за кој се бара мислење.
Член 8
Доколку има промена во составот и/или на означувањето на производ за кој Агенцијата за храна и ветеринарство веќе има издадено мислење за ставање во
промет, тој производот се смета за нов и за него е потребно издавање на ново мислење.
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за издавање на мислење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странка, за производство и
увоз на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна - храна на која и се
додадени витамини и минерали („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 184/2011 и 20/2012).
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-4510/7
2 септември 2015 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

Стр. 14 - Бр. 182
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Бр. 182 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 182
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5099.
Врз основа на член 54 - б, став (5) од Законот за
безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15 и 129/15), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА
БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ
НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ
НА ЗБОГАТЕНА ХРАНА, ХРАНА НА КОЈА И СЕ
ДОДАДЕНИ ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ДРУГИ
СУПСТАНЦИИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ
ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ КАКО
ЗБОГАТЕНА ХРАНА ИЛИ ХРАНА НА КОЈА И СЕ
ДОДАДЕНИ ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ДРУГИ
СУПСТАНЦИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за издавање на мислење, формата и образецот на
барањето, потребната документација и висината на
трошоците во постапката за издавање мислење по поднесено барање на странка, за производство и увоз на
збогатена храна или храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции, како и формата,
содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како збогатена храна, храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции.
Член 2
Операторот со храна (во натамошниот текст подносител на барањето) до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање за добивање мислење за секој производ од групата збогатена храна или храна на
која и се додадени витамини, минерали и други супстанции (во натамошниот текст: производ) кој има намера да го стави во промет во Република Македонија,
од сопствено производство или од увоз.
Во прилог на барањето подносителот треба да достави:
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1. Примерок од оригиналната амбалажа или идејно
решение од амбалажата на производот ако производот
е во фаза на развој;
2. Означување на македонски јазик со сите информации за производот согласно оригиналното означување;
3. Спецификација за квалитативниот и квантитативниот состав на производот издадена од производителот;
4. Решение за регистрација во Регистарот на објекти и оператори со храна или одобрение за објекти и
оператори со храна издадено од Агенцијата за храна и
ветеринарствo во случај кога производот се произведува во Република Македонија;
5. Доказ дека се покриени трошоците за постапката
на издавање на мислење.
Доколку е потребно, во зависност од состојките на
производот, од нивните дејства врз здравјето на луѓето, меѓусебните дејства на состојките или дел од нив
и други можни влијанија или можни ефекти од производот, подносителот на барањето го доставува и следното:
- мислење во однос на составот на производот и неговите фармакодинамски, фармакокинетски и токсиколошки карактеристики, издадено од Институт за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија,
Клиника за педијатрија, Институт за медицинска физиологија и антропологија, при Медицинскиот факултет
Скопје или од Фармацевтскиот факултет Скопје од
Универзитетот Кирил и Методиј;
- резултати од лабораториски анализи за составот
или безбедноста на производот
- доказ од надлежното тело на земјата производител
и/или земја членка на ЕУ дека производот се наоѓа на
пазарот во таа земја;
- научни студии со кои се потврдува безбедноста од
употребата на супстанции со нутритивен и/или физиолошки ефект кои не се наведени во листите на дозволени супстанции кои можат да се употребуваат во производство на збогатена храна, храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции, објавени
на веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство;
- доказ за поднесено барање за одобрување на нутритивните и здравствени тврдења ставени на означувањето и материјалите за презентација на производот
и/или
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- одобрение за ставање во промет на храна и состојки на храна од видот на храна произведена со иновирани технологии.
Член 3
Барањето за добивање мислење за производство и
увоз на збогатена храна, храна на која и се додадени
витамини, минерали и други супстанции се издава на
образец во А4 формат на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето за добивање

Член 6
Мислењето за вклучување на супстанции со нутритивен или физиолошки ефект во Листи на дозволени супстанции кои можат да се употребуваат во
производство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна
на која и се додадени витамини и минерали и во
Листи на забранети супстанции кои не можат да се
употребуваат во производство на додатоци на ис-

мислење за производство и увоз на збогатена храна или

храна, храна за посебна нутритивна употреба и збо-

храна на која и се додадени витамини, минерали и дру-

гатена храна, храна на која и се додадени витамини

ги супстанции се дадени во Прилог 1 кој е составен дел

и минерали кои се објавуваат на веб страната на

на овој правилник.

Агенцијата за храна и ветеринарство, го изготвува
Комисијата на Агенцијата за храна и ветеринарство
Член 4

за посебни видови храна.

Врз основа на поднесеното барање и приложената

Врз основа на мислењето од Комисијата од став 1

документација од членот 2 на овој правилник, од стра-

на овој член новите супстанции со нутритивен или фи-

на на Агенцијата за храна и ветеринарство се издава

зиолошки ефект се вклучуваат во листите на дозволени

мислење за усогласеност на производот со пропишани-

и забранети супстанции.

те барања за составот и означувањето согласно посебните прописи кои се применуваат за производот.

Член 7

При изготвување на мислење за производот се

Висината на трошоците во постапката за издава-

врши преглед на приложената документација која се

ње на мислењето од член 4 на овој правилник изне-

однесува на:

сува 2000 денари за секој производ за кој се бара

- составот на производот;

мислење.

- количеството нутриенси содржани во производот;
- посебните прописи за означување на производот и
- материјалите за презентација на производот.

Член 8
Доколку има промена во составот и/или на означу-

По спроведувањето на постапката секој одобрен

вањето на производ за кој Агенцијата за храна и вете-

производ се внесува во Регистарот на производи кои ги

ринарство веќе има издадено мислење за ставање во

исполнуваат посебните барања за безбедност како збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и
минерали.
Член 5
Регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како како збогатена храна или храна на која и се додадени витамини и минерали се води во електронска форма.
Формата и содржината на Регистарот на производи
што ги исполнуваат посебните барања за безбедност
како збогатена храна или храна на која и се додадени
витамини и минерали се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

промет, тој производот се смета за нов и за него е потребно издавање на ново мислење.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно
добиена согласност од Владата на Република Македонија.
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Директор на Агенцијата
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за храна и ветеринарство,

Скопје

м-р Зоран Поповски, с.р.
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5100.
Врз основа на член 54 – a, став (5) од Законот за
безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15 и 129/15), директорот на Агенцијата за
храна и ветеринарство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ
НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ НА
ХРАНА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА,
КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ

2. Означување на македонски јазик со сите информации за производот согласно оригиналното означување;
3. Спецификација за квалитативниот и квантитативниот состав на производот издадена од производителот;
4. Решение за регистрација во Регистарот на објекти и оператори со храна или одобрение за објекти и
оператори со храна издадено од Агенцијата за храна и
ветеринарствo во случај кога производот се произведува во Република Македонија;
5. Доказ дека се покриени трошоците за постапката
на издавање на мислење.
Доколку е потребно, во зависност од состојките на
производот, од нивните дејства врз здравјето на лу-

НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИ

ѓето, меѓусебните дејства на состојките или дел од нив

ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА

и други можни влијанија или можни ефекти од произ-

ЗА БЕЗБЕДНОСТ КАКО ХРАНА ЗА ПОСЕБНА

водот и во зависност од специфичностите на попула-

НУТРИТИВНА УПОТРЕБА

ционата група, подносителот на барањето го доставува
и следното:

Член 1

- мислење во однос на составот на производот и не-

Со овој правилник се пропишува начинот и по-

говите фармакодинамски, фармакокинетски и токсико-

стапката за издавање на мислење, формата и сод-

лошки карактеристики, издадено од Институт за предк-

ржина на барањето, потребната документација и ви-

линичка и клиничка фармакологија со токсикологија,

сината на трошоците во постапката за издавање мис-

Клиника за педијатрија, Институт за медицинска фи-

лење по поднесено барање на странка, за производ-

зиологија и антропологија, при Медицинскиот факул-

ство и увоз на храна за посебна нутритивна упот-

тет Скопје или од Фармацевтскиот факултет Скопје од

реба, како и формата, содржината и начинот на воде-

Универзитетот Кирил и Методиј;

ње на регистарот на производи што ги исполнуваат
посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба.
Член 2
Операторот со храна (во натамошниот текст подносител на барањето) до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање за добивање мислење за секој производ од групата храна за посебна нутритивна
употреба (во натамошниот текст: производ) кој има намера да го стави во промет во Република Македонија,
од сопствено производство или од увоз.
Во прилог на барањето подносителот треба да достави:

- резултати од лабораториски анализи за составот
или безбедноста на производот;
- доказ од надлежното тело на земјата производител
и/или земја членка на ЕУ дека производот се наоѓа на
пазарот во таа земја;
- научни студии со кои се потврдува безбедноста од
употребата на супстанциите со нутритивен и/или физиолошки ефект во состав на производот, а кои не се наведени во листите на дозволени супстанции кои можат
да се употребуваат во производство на храна за посебна нутритивна употреба, објавени на веб страната на
Агенцијата за храна и ветеринарство;
- доказ за поднесено барање за одобрување на нут-

1. Примерок од оригиналната амбалажа или идејно

ритивните и здравствени тврдења ставени на означува-

решение од амбалажата на производот ако производот

њето и материјалите за презентација на производот

е во фаза на развој;

и/или
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- одобрение за ставање во промет на храна и состојки на храна од видот на храна произведена со иновирани технологии.

Член 6
Мислењето за вклучување на супстанции со нутритивен или физиолошки ефект во Листи на дозволени
супстанции кои можат да се употребуваат во производ-

Член 3

ство на додатоци на исхрана, храна за посебна нутри-

Барањето за добивање мислење за производство и

тивна употреба и збогатена храна, храна на која и се

увоз на храна за посебна нутритивна употреба се изда-

додадени витамини и минерали и во Листи на забране-

ва на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

ти супстанции кои не можат да се употребуваат во про-

Формата и содржината на барањето за добивање

изводство на додатоци на исхрана, храна за посебна

мислење за производство и увоз на храна за посебна

нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и

нутритивна употреба се дадени во Прилог 1 кој е соста-

се додадени витамини и минерали кои се објавуваат на

вен дел на овој правилник.

веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство,
го изготвува Комисијата на Агенцијата за храна и вете-

Член 4

ринарство за посебни видови храна.

Врз основа на поднесеното барање и приложена-

Врз основа на мислењето од Комисијата од ставот 1

та документација од членот 2 на овој правилник, од

на овој член новите супстанции со нутритивен или фи-

страна на Агенцијата за храна и ветеринарство се из-

зиолошки ефект се вклучуваат во листите на дозволени

дава мислење за усогласеност на производот со про-

и забранети супстанции.

пишаните барања за составот и означувањето согласно посебните прописи кои се применуваат за производот.

Член 7
Висината на трошоците во постапката за издава-

При изготвување на мислење за производот се

ње на мислењето од член 4 на овој правилник изне-

врши преглед на приложената документација која се

сува 2000 денари за секој производ за кој се бара

однесува на:

мислење.

- составот на производот;
- количеството нутриенси содржани во производот;
- означувањето на производот и

Член 8
Доколку има промена во составот и/или на означу-

- материјалите за презентација на производот.

вањето на производ за кој Агенцијата за храна и вете-

По спроведувањето на постапката секој одобрен

ринарство веќе има издадено мислење за ставање во

производ се внесува во Регистарот на производи кои ги

промет, тој производот се смета за нов и за него е пот-

исполнуваат посебните барања за безбедност како хра-

ребно издавање на ново мислење.

на за посебна нутритивна употреба.
Член 9
Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

Регистарот на производи што ги исполнуваат по-

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

себните барања за безбедност како храна за посебна

публика Македонија“, а ќе се објави по претходно

нутритивна употреба се води во електронска форма.

добиена согласност од Владата на Република Маке-

Формата и содржината на Регистарот на произво-

донија.

ди што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба се
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
5101.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 и член 23 став 2 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр.
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014
и 33/2015) и член 24 став 1 точка 10 од Статутот бр.01391/2 од 26.08.2011 година, на седницата одржана на
ден 20.10.2015 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА НАЛОЖУВАЊЕ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС
1. Се наложува на „ГА-МА АД“ – Скопје да изврши
приклучување на гасоводот изграден од страна на Акционерското друштво за енергетски дејности Македонски енергетски ресурси Скопје, во државна сопственост, согласно Основниот проект за изградба на Делницата 5 Скопје - Тетово - Гостивар - Кичево, на локацијата на која што е извршено издвојување на гасоводниот крак за снабдување на индустријата на гасоводниот
крак Скопје - југ, во рок од 30 дена од примопредавањето на дел од Делница 5, Делница Скопје – Тетово Гостивар.
2. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
УП2 Бр. 09-101/15
20 октомври 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
5102.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи
извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 20.10.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава ре-
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шение за стекнување на привремен статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 317“ со планирана моќност од
1.989 kW и со локација реф. бр. 317 нa водотекот на река Тополка, КО Дреново, Општина Чашка (согласно
договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични
централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312,
МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 315, МХЕЦ ТОПОЛКА
со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317,
склучен помеѓу Министерство за животна средина и
просторно планирање со бр. 11-4186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје со бр.03-52 од 8.5.2015
година).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-206;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ТОПОЛКА 317“;
- податоци за локација на електроцентралата: реф.
бр. 317 нa водотекот на река Тополка, КО Дреново, Општина Чашка;
- планирана моќност на електроцентралата: 1.989 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 5.477.206 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.
315, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство
за животна средина и просторно планирање со
бр. 11-4186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Скопје со бр.03-52 од 8.5.2015 година;
- датум на престанок на важење на ова решение:
4.5.2018 година.
3. Хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 317“
со планирана моќност од 1.989 kW и со локација реф.
бр. 317 нa водотекот на река Тополка, КО Дреново, Општина Чашка (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.
315, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство
за животна средина и просторно планирање со бр.114186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје
со бр.03-52 од 8.5.2015 година), треба да биде пуштена
во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
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решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-135/15
20 октомври 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
5103.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи
извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 20.10.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 316“ со планирана моќност од
2.841 kW и со локација реф. бр. 316 нa водотекот на река Тополка, КО Дреново, Општина Чашка (согласно
договор за концесија за користење на вода за производ-
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ство на електрична енергија од мали хидроелектрични
централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312,
МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 315, МХЕЦ ТОПОЛКА
со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317,
склучен помеѓу Министерство за животна средина и
просторно планирање со бр.11-4186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје со бр.03-52 од 8.5.2015
година).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-207;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ТОПОЛКА 316“;
- податоци за локација на електроцентралата: реф.
бр. 316 нa водотекот на река Тополка, КО Дреново, Општина Чашка;
- планирана моќност на електроцентралата: 2.841 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 9.128.688 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.
315, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство
за животна средина и просторно планирање со
бр.11-4186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Скопје со бр.03-52 од 8.5.2015 година;
- датум на престанок на важење на ова решение:
4.5.2018 година.
3. Хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 316“
со планирана моќност од 2.841 kW и со локација реф.
бр. 316 нa водотекот на река Тополка, КО Дреново, Општина Чашка (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.
315, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство
за животна средина и просторно планирање со бр.114186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје
со бр.03-52 од 8.5.2015 година), треба да биде пуштена
во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
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централата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-136/15
20 октомври 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
5104.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи
извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 20.10.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ВРАНОВСКА РЕКА 312“ со планирана
моќност од 792 kW и со локација реф. бр. 312 нa водотекот на река Врановска, КО Горно Врановце, Општина Чашка (согласно договор за концесија за користење
на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА
со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 315,
МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА
со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11-4186/1
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од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје со бр. 0352 од 8.5.2015 година).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-208;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ВРАНОВСКА РЕКА 312“;
- податоци за локација на електроцентралата: реф.
бр. 312 нa водотекот на река Врановска, КО Горно Врановце, Општина Чашка;
- планирана моќност на електроцентралата: 792 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.665.852 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.
315, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство
за животна средина и просторно планирање со
бр.11-4186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Скопје со бр.03-52 од 8.5.2015 година;
- датум на престанок на важење на ова решение:
4.5.2018 година.
3. Хидроелектроцентралата „МХЕ ВРАНОВСКА
РЕКА 312“ со планирана моќност од 792 kW и со локација реф. бр. 312 нa водотекот на река Врановска, КО
Горно Врановце, Општина Чашка (согласно договор за
концесија за користење на вода за производство на
електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 315, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.
316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11-4186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ
ДОО Скопје со бр.03-52 од 8.5.2015 година), треба да
биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2
на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
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7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-137/15
20 октомври 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
5105.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи
извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 20.10.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 315“ со планирана моќност од
2.133 kW и со локација реф. бр. 315 нa водотекот на река Тополка, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија
од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.
315, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство
за животна средина и просторно планирање со бр.114186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје
со бр.03-52 од 8.5.2015 година).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-209;
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- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ТОПОЛКА 315“;
- податоци за локација на електроцентралата: реф.
бр. 315 нa водотекот на река Тополка, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка;
- планирана моќност на електроцентралата: 2.133 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 5.822.088 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр.
315, МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство
за животна средина и просторно планирање со
бр.11-4186/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО
Скопје со бр.03-52 од 8.5.2015 година;
- датум на престанок на важење на ова решение:
4.5.2018 година.
3. Хидроелектроцентралата „МХЕ ТОПОЛКА 315“
со планирана моќност од 2.133 kW и со локација реф.
бр. 315 нa водотекот на река Тополка, КО Долно Јаболчиште и КО Дреново, Општина Чашка (согласно договор за концесија за користење на вода за производство
на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ВРАНОВСКА со реф.бр. 312, МХЕЦ
ТОПОЛКА со реф.бр. 315, МХЕЦ ТОПОЛКА со
реф.бр. 316 и МХЕЦ ТОПОЛКА со реф.бр. 317, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11-4186/1 од 4.5.2015 година и
Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ
ТОПОЛКИ ДОО Скопје со бр.03-52 од 8.5.2015 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
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9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-138/15
20 октомври 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
5106.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и
33/15) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени
производители на електрична енергија од обновливи
извори на енергија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 20.10.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул.
Свети Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава
решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена
од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ПАДАЛИШКА 14“ со планирана моќност од 472 kW и со локација реф. бр. 14 нa водотекот
на река Падалишка, КО Падалиште, Општина Гостивар (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали
хидроелектрични централи за МХЕЦ ПАДАЛИШКА
со реф.бр. 14, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11-4185/1 од
4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија
и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје со бр. 0337од 7.5.2015 година).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-210;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ПАДАЛИШКА 14“;
- податоци за локација на електроцентралата: реф.
бр. 14 нa водотекот на река Падалишка, КО Падалиште, Општина Гостивар;
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- планирана моќност на електроцентралата: 472 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.587.420 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за МХЕЦ ПАДАЛИШКА со реф.бр. 14, склучен помеѓу Министерство за животна средина и просторно планирање со
бр.11-4185/1 од 4.5.2015 година и Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО
Скопје со бр.03-37 од 7.5.2015 година;
- датум на престанок на важење на ова решение:
4.5.2018 година.
3. Хидроелектроцентралата „МХЕ ПАДАЛИШКА
14“ со планирана моќност од 472 kW и со локација
реф. бр. 14 нa водотекот на река Падалишка, КО Падалиште, Општина Гостивар (согласно договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи за
МХЕЦ ПАДАЛИШКА со реф.бр. 14, склучен помеѓу
Министерство за животна средина и просторно планирање со бр.11-4185/1 од 4.5.2015 година и Друштвото
за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје со бр.03-37 од 7.5.2015 година), треба
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во точка
2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 08-139/15
20 октомври 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИJАЦИОНА СИГУРНОСТ
5107.
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 48/02, 135/07, 53/11, 164/13, 43/14 и 149/15), директорот на
Дирекцијата за радијациона сигурност донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИФИКАЦИИ И ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА
НА ЛИЦЕ КОЕ МОЖЕ ДА РАКУВА СО ИЗВОРИ НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ(*)
Член 1
Во Правилникот за квалификации и здравствена состојба на лице кое може да ракува со извори на јонизирачко зрачење („Службен весник на Република Македонија” бр. 160/11), во членовите 3, 4 и 5 точката 2 се
менува и гласи:
„2) лице со високо, вишо или средно образование од радиолошка насока.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-386/1
15 октомври 2015 година
Скопје

Директор на Дирекцијата
за радијациона сигурност,
д-р Нузи Шахин, с.р.

_____________________

Овој правилник не е предмет на усогласување со европското законодавство.
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