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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1849. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на  8.5.2012 година, донесе 
                                       

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СПА ЦЕН-
ТАР – ПРОБИШТИП, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН И БАЊСКИ ЦЕНТАР КО ЗЛЕТОВО И КО ДРЕВЕНО,  

ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за одобрува-

ње на Урбанистички план вон населено место Спа центар –Пробиштип, Спортско рекреативен и бањски цен-
тар м.в. Леговец  КО Злетово и КО Древено, општина Пробиштип. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации: 

 

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.   
   Бр. 41-3125/1                        Заменик на претседателот 
8 мај 2012 година                        на Владата на Република  

Скопје                                      Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р.  
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1850. 
Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското земјиште  („Службен весник на Република Македони-

ја”бр.135/2007,18/2011 и 148/2011),Владата на  Република  Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН  ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО , ЗА ИЗГРАДБА 
“ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА Б1, Б2 И Г2” КО ТАРИНЦИ, ОПШТИНА КАРБИНЦИ 

 
Член  1 

Со  оваа  одлука се дава  согласност за  трајна   пренамена   на земјоделско  во  градежно земјиште , за до-
несување Урбанистички план вон населено место, за изградба “Лесна незагадувачка индустрија Б1, Б2 и Г2 “ 
КО Таринци, општина Карбинци. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е со следните катастарски индика-
ции:  
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Член 3
Оваа  одлука  влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето  во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

   Бр. 41-3127/1                     Заменик на претседателот 
8 мај 2012 година                           на Владата на Република  

Скопје                                   Македонија, 
                                м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1851. 

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 21.5.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГО-
ДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕ-
ТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ 
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ 
ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ  ПАВЛЕ“  ВО  ОХРИД  ВО 

УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА 
 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи 

во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Бито-
ла, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатич-
ки науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2012/2013 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 49/12 и 59/12), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи: 
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2.  Во потточката 1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,  на крајот на табелата се додава нов 
дел кој гласи: 
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3. Во потточката 1.3 Државен универзитет во Тетово, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи: 
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4. Во потточката 1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, на крајот на табелата се додава нов дел кој гласи:

 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

   Бр. 41-3347/1                       Заменик на претседателот 
21 мај 2012 година                             на Владата на Република  

Скопје                                      Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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1852. 

Во согласност со член 18 од Законот за основање на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.62 од 
28.07.2005 година) и во согласност со член 36 став 3 од 
Законот за Влада на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 82/08, 115/08, 10/10 и 51/11) Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.05.2012 година донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ 
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за 
работа на Агенцијата за енергетика на Република Ма-
кедонија за 2011 година бр.02-110/1 од 03.02.2012 го-
дина, донесен од Управниот одбор на  Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија на седницата 
одржана на 03.02.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 41-795/1             Заменик на претседателот 
29 мај 2012 година        на Владата на Република  

Скопје                 Македонија, 
                     м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
1853.                                                                                      

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 1.6.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за запишување на право на сопстве-
ност на недвижна ствар во корист на Република Маке-
донија во Јавната книга за запишување на правата на 

недвижностите бр.51-6477/1 од 15 ноември 2011 годи-
на ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
176/11 ), во член 1 во ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 
зборовите „КО Лажец" се заменуваат со зборовите „КО 
Породин”. 

Во  член 1  во став 11 зборовите „КП 815/2" се заме-
нуваат со зборовите „КП 815/1". 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-4016/1       Претседател на Владата 

1  јуни 2012 година     на Република Македонија, 
     Скопје           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1854. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,10/2010, 51/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 1.06.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
НА РАКОВОДИТЕЛ, ЗАМЕНИК РАКОВОДИТЕЛ, 
СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНО-
ТО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

 
1.Во Решението за именување на раководител, за-

меник раководител, секретар и членови на Координа-
тивното тело за интелектуална сопственост ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 56/2007, 
116/2007,  32/2008,  3/2009,  32/2009,  46/2010,  
121/2010 и 45/2011), во точката1,потточка в), алинеите 
3 и 5 се менуваат и гласат: 

"- Александар Алексовски, раководител на Одделе-
ние за претставки и поплаки, Министерство за правда" 
и 

"- м-р Сања Методиевска, началник на Одделение 
за нетарифни мерки, Царинска управа на Република 
Македонија". 

 
2.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 41-3799/1       Претседател на Владата 

1  јуни 2012 година          на Република Македонија, 
         Скопје             м-р Никола Груевски, с.р  
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1855. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.180/11), член 9став (1) од Законот за органско земјо-
делско производство („Службен весник на Република 
Македонија” бр.146/09 и 53/11), член 51 од Законот за 
тутун и тутунски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.24/06, 88/08,31/10, 36/11 и 
53/11), член 53 од Законот за сточарството („Службен 
весник на Република Македонија” бр.7/08 и 116/10), 
член 12 од Закон за вино („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.50/10, 53/11 и 6/12), член 7 став 3 
и 4 од Законот за земјоделство и рурален развој 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.49/10 
и 53/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 29.5.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИ-
НАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

ЗА 2012 ГОДИНА 
 

I 
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2012 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 22/12 и 46/12) во делот I во табе-
лата во мерката 1 во колоната „Вкупен износ на мерка-
та во денари“ износот „2 592 500 000,00“ се заменува 
со износот „2 092 500 000,00 “. 

Во мерката 2 во колоната „ Вкупен износ на мерка-
та во денари“ износот „2 336 500 000,00“ се заменува 
со износот „ 836 500 000,00“. 

Во мерката 10 во колоната „ Вкупен износ на мер-
ката во денари“ износот „1 800 000 000,00“ се заменува 
со износот „3 800 000 000,00“. 

Во дел XI став 1 рокот „30.04.2012“, се заменува со 
рокот „31.07.2012“. 

 
II 

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

 
   Бр. 41-4306/1         Заменик на претседателот 
29 мај 2012 година        на Владата на Република  

Скопје                           Македонија, 
                м-р Владимир Пешевски, с.р.  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1856. 
Врз основа на член 417 алинеја 4 од Законот за без-

бедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 54/2007, 86/08, 
98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за вна-
трешни работи, донесе 

П Р А  В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ВОНРЕДНИОТ ПРЕ-
ВОЗ  И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗА-
НИ СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН ПРЕ-
ВОЗ ОД СТРАНА НА УНИФОРМИРАНИТЕ ПОЛИ-
ЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на организација на 

обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на 
трошоците поврзани со обезбедување на вонреден пре-
воз и на вонредниот превоз од страна на униформира-
ните полициски службеници на Министерството за 
внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 
144/07), членот 2 се менува и гласи: 

„Обезбедувањето на вонредниот превоз се врши во 
зависност од категоријата на патиштата, димензиите на 
товарот  и возилата со кои се врши вонредниот превоз, 
и тоа за: 

 
I. Автопат 

 
- 1. Автопат при превоз на товар или возило со 

следните димензии: ширина 2.50 до 2.99 метри, висина 
до 4.10 метри, должина од 16.50 до 20.00 метри и тежи-
на од 40 до 60 тони, без дополнително обезбедување. 

- 2. Автопат при превоз  на товар или возило со 
следните димензии:ширина од 3.00 до 3.49 метри, ви-
сина од 4.11 до 4.49 метри, должина од 20.01 до 22.00 
метри и тежина од 60.01 до 70.00 тони, обезбедувањето 
се врши со едно цивилно возило кое врши обезбедува-
ње на вонреден превоз опремено со жолто ротационо 
светло, поставено на кровната конструкција на возило-
то (во натамошниот текст:цивилно возило). 

- 3. Автопат при превоз  на товар или возило со 
следните димензии: ширина од 3.50 до 3.79 метри, ви-
сина од 4.50 до 4.79 метри, должина од 22.01 до 24.00 
метри и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето 
се врши со едно цивилно возило од предната страна и 
едно цивилно возило од задната страна. 

- 4. Автопат при превоз  на товар или возило со 
следните димензии: ширина 3.80 до 5.00 метри, висина 
4.80 до 5.00 метри, должина од 24.01 до 25.00 метри и 
тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето се врши 
со едно полициско возило од предната страна и едно 
цивилно возило од задната страна. 

- 5. Автопат при превоз  на товар или возило со 
следните димензии: ширина над 5.00 метри, висина над 
5.00 метри, должина над  25.00 метри и тежина над 
90.00 тони, обезбедувањето се врши од предната и зад-
ната страна на возилото со едно полициско возило. 

 
II. Магистрален пат 

                                                                                 
- 1. Магистрален пат при превоз  на товар или вози-

ло со следните димензии: ширина 2.50 до 2.80 метри, 
висина 4.10, должина од 16.50 до 19.50 метри и тежина 
од 40 до 60 тони, без дополнително возило. 

- 2. Магистрален пат  при превоз  на товар или во-
зило со следните димензии:ширина 2.81 до 2.99 метри, 
висина 4.11 до 4.30 метри, должина од 19.51 до 20.50 
метри и тежина од 60.01 до 70.00 тони, обезбедувањето 
се врши со едно цивилно возило. 

- 3. Магистрален пат при превоз  на товар или вози-
ло со следните димензии: ширина 3.00 до 3.49 метри, 
висина 4.31 до 4.50 метри, должина од 20.51 до 22.00 
метри и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето 
се врши со едно цивилно возило од предната страна и 
едно цивилно возило од задната страна. 
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- 4. Магистрален пат при превоз  на товар или вози-
ло со следните димензии: ширина 3.50 до 3.80 метри, 
висина 4.51 до 5.00 метри, должина од 22.01 до 23.00 
метри и тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето 
се врши со едно полициско возило од предната страна 
и едно цивилно возило од задната страна. 

- 5. Магистрален пат при превоз  на товар или вози-
ло со следните димензии: ширина над 3.81 метри, виси-
на над 5.00 метри, должина над  23.00 метри и тежина 
над 90 тони, обезбедувањето се врши од предната и 
задната страна на возилото со по едно полициско вози-
ло. 

 
III. Регионален пат 

 
- 1. Регионален пат при превоз  на товар или возило 

со следните димензии: ширина 2.50 до 2.70 метри, ви-
сина 4.10, должина од 16.50 до 19.00 метри и тежина од 
40 до 60 тони, без дополнително обезбедување. 

- 2. Регионален пат  при превоз  на товар или возило 
со следните димензии: ширина 2.71 до 2.99 метри, ви-
сина 4.11 до 4.30 метри, должина од 19.01 до 20.00 ме-
три и тежина од 60.01 до 70 тони, обезбедувањето се 
врши со едно цивилно возило. 

- 3. Регионален пат при превоз  на товар или возило 
со следните димензии: ширина 3.00 до 3.30 метри, ви-
сина 4.31 до 4.50 метри, должина од 20.01 до 22.00 ме-
три и тежина од 70.01 до 80.00 тони, обезбедувањето се 
врши со едно цивилно возило од предната страна и ед-
но цивилно возило од задната страна. 

- 4. Регионален пат при превоз  на товар или возило 
со следните димензии: ширина 3.31 до 3.50 метри, ви-
сина 4.51 до 5.00 метри, должина од 22.01 до 23.00 ме-
три и тежина од 80.01 до 90.00 тони, обезбедувањето се 
врши со едно полициско возило од предната страна и 
едно цивилно возило од задната страна. 

- 5. Регионален  пат при превоз  на товар или возило 
со следните димензии: ширина над 3.50 метри, висина 
од 5.00 метри, должина над 23.00 метри и тежина од 
90.00 тони, обезбедувањето се врши од предната и зад-
ната страна на возилото со по едно полициско возило. 

- Кај локален пат  при  превоз на товар или возило 
се применуваат истите димензии кои се утврдени како 
кај регионалниот пат,  но треба да се дефинира маршу-
тата на движење низ населеното место, како и  се земат 
во предвид условите на крајната дестинација на движе-
ње“.                    

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Во случај кога регионалниот и локалниот пат се со 

ширина на коловозот помала од 5.50 метри, тогаш 
обезбедувањето  на вонредниот превоз на товар или во-
зило  се врши во посебни услови за вонреден превоз 
определени во согласноста издадена од Министерство-
то за внатрешни работи.“ 

 
Член 3 

Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гла-
си: 

 „По исклучок од ставот 1 на овој член кога обезбе-
дувањето на вонредниот превоз се врши со две полици-
ски возила брзината на движење треба да биде до 40 
км/ч“. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 12.1-33122/1 
28 мај 2012 година        Министер за внатрешни работи, 

  Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1857. 

Врз основа на член 27 став 5 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 
37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 
156/10, 53/11 и 26/12), министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ, ЗАМЕНА НА ЗАГУБЕНА ИЛИ ОШТЕТЕНА И 
ЗА ПОВТОРНО АКТИВИРАЊЕ НА БЛОКИРАНА 
ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО  

ПЛАЌАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на тро-

шоците за издавање, замена на загубена или оштетена 
електронска картичка за здравствено осигурување и за 
повторно активирање на блокирана електронска кар-
тичка за здравствено осигурување, како и начинот на 
нивното плаќање. 

   
Член 2 

Лицата корисници на социјална парична помош и 
членовите на нивните семејства и лицата корисници на 
постојана парична помош кои се ослободени од плаќа-
ње на трошоците од членот 1 од овој правилник, својс-
твото на лице корисник на социјална парична помош и 
лице корисник на постојана парична помош го докажу-
ваат со решение од надлежниот Центар за социјална 
работа при Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

Решението од ставот 1 на овој член се приложува 
кон барањето за издавање, замена, односно повторно 
активирање на електронска картичка за здравствено 
осигурување во надлежната Подрачна служба на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија (во на-
тамошниот текст: Фондот).  

Член 3 
Висината на трошоците за издавање на електронска 

картичка за здравствено осигурување изнесува 250,00 
денари. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, трошоците за 
издавање на електронска картичка за здравствено оси-
гурување за невработени лица, пензионери со нето пен-
зија до 15.000,00 денари, самохрани родители и деца 
без родители и родителска грижа до 18 години, како и 
за лицата осигурени преку нив изнесуваат 100,00 дена-
ри, освен за лицата кои се корисници на социјална па-
рична помош и членовите на нивните семејства и лица-
та корисници на постојана парична помош, кои се ос-
лободени од трошоците. 

Висината на трошоците за замена на загубена или 
оштетена електронска картичка за здравствено осигу-
рување за сите осигуреници и осигурени лица изнесува 
250,00 денари. 

Висината на трошоците за повторно активирање на 
блокирана електронска картичка за здравствено осигу-
рување, изнесува 100,00 денари, освен за лицата од 
став 2 на овој член. 

 
Член 4 

Лицата кои се самохрани родители и деца без роди-
тели и родителска грижа до 18 години својството го до-
кажуваат со решение од надлежниот Центар за соци-
јална работа при Министерството за труд и социјална 
политика. 
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Решението од ставот 1 на овој член се приложува 
кон барањето за издавање, замена, односно повторно 
активирање на електронска картичка за здравствено 
осигурување во надлежната Подрачна служба на Фон-
дот. 

 
Член 5 

Трошоците за издавање, замена на загубена или 
оштетена електронска картичка и за повторно активи-
рање на блокирана картичка се уплатуваат со уплатни-
ца која како доказ за извршената уплата се приложува 
кон барањето за издавање, замена, односно повторно 
активирање на електронска картичка за здравствено 
осигурување во надлежната Подрачна служба на Фон-
дот. 

 
Член 6 

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

 
Бр.07-4143/1 

28  мај 2012 година             Министер за здравство, 
    Скопје                Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1858. 
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 
2 мај 2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 5 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за извршување на санкциите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
57/2010). 

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 поднесени иницијативи од Гордана Илиевска од 
Скопје, Синдикалната организација на казнено поправ-
ната установа Идризово застапувана од Тони Менки-
новски адвокат од Скопје и група од 31 вработен во 
Секторот за обезбедување во КПУ затвор – Скопје, со 
Решение У.бр.146/2011 и У.бр.179/2011 од 22 февруари 
2012 година поведе постапка за оценување на уставно-
ста на членот 5 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за извршување на санкциите. 

Постапката беше поведена затоа што основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот член 
5 со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот 
член 5 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за извршување на санкциите е предвидено дека 
членот 54 се менува и гласи: 

“.(1) Вработените во казнено-поправните и воспит-
но-поправните установи се државни службеници освен 
вработените во стопанските единицина установите. 

(2) За регулирање на работните односи на државни-
те службеници се применуваат одредбите од Законот за 
државните службеници. 

(3) За засновање и престанок на работен однос,како 
и за другите права од работен однос на вработените 
кои немаат статус на државни службеници важат оп-

штите прописи за работните односи и општите и по-
себните прописи од областа на здравственото, пензи-
ското и инвалидското осигурување доколку со овој за-
кон поинаку не е определено.” 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија. 

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Согласно член 32 став 2 од Уставот, секому, под ед-
накви услови, му е достапно секое работно место. Сог-
ласно став 5 на истиот член, остварувањето на правата 
на вработените и нивната положба се уредуваат со за-
кон и со колективни договори. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мора да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Од содржината на наведените одредби од Уставот 
произлегува дека правата на вработените и нивната по-
ложба, како и правата од пензиското и инвалидското 
осигурување, како дел од социјалното осигурување, се 
уредуваат со закон и со колективен договор.  

Со Законот за извршување на санкциите, а врз ос-
нова на уставното овластување законодавецот побли-
ску го нормирал уредувањето и остварување на права-
та на вработените и нивната положба во казнено-по-
правните и воспитно- поправните установи. 

Според членот 27 од Законот за извршување на 
санкциите, во казнено - поправните и воспитно - по-
правните установи со оглед на сложеноста и обемот на 
работите во функција на извршување на санкциите, се 
организираат сектори за ресоцијализација, обезбедува-
ње, стопанско-инструкторски, здравствен, извршно 
управен и финансиски сектор. 

Според член 3-а од Законот за државните службе-
ници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 11/2000, 34/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 
40/2003, 85/2003, 17/2004, 19/2004, 69/2004, 81/2005, 
61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009 и 35/2010) е предви-
дено дека одредени прашања поврзани со правата, об-
врските и одговорностите на вработените во Агенција-
та за разузнавање, Дирекцијата за безбедност на класи-
фицирани информации, Армијата на Република Маке-
донија, вработените кои вршат работи на обезбедување 
во казнено-поправните и воспитно поправните устано-
ви, можат да бидат уредени со закон, на начин разли-
чен од овој закон, ако тоа е неопходно поради специ-
фичната природа на работните задачи и посебноста на 
извршувањето на посебните должности и овластувања. 

Во членот 29 во поднасловот „Сектор за обезбеду-
вање“ од Законот за извршување на санкциите е пред-
видено дека работите на обезбедувањето во установата 
го врши Секторот за обезбедување кој е вооружен и 
единствно униформиран и опремен.  

Секторот за обезбедување е единствена формација 
на управата.  

Секторот за обезбедување се организира заради 
обезбедување на установата, спречување на бегство, 
одржување на внатрешен ред и дисциплина и спрове-
дување на осудените и малолетните лица.  

Со секторот за обезбедување раководи заповедник, 
а покрај заповедникот, работите на службата ги вршат 
командири, виши надзорници, постари надзорници и 
помлади надзорници. Секој припадник на секторот за 
обезбедување кога врши службено дејствие има овла-
стување на полицаец. 
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Министерот за правда донесува акт за вооружување 
и начинот на вршење на работите на секторот за обез-
бедување и акт за униформата и ознаките на припадни-
ци на одделението (став 7). 

Според членот 1 од Законот за полиција („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 114/2006 и 6/2009), 
со овој закон се уредуваат полициските работи, органи-
зацијата на Полицијата, полициските овластувања и 
правата и обврските што произлегуваат од работниот 
однос на полициските службеници во Министерството 
за внатрешни работи, што не се уредени со Законот за 
внатрешни работи. 

Полициските работи се дефинирани во членот 5 од 
Законот, според кој, полициски работи, во смисла на 
овој закон, се дејствија на полициските службеници 
што се однесуваат на:  

- заштита на животот, личната сигурност и имотот 
на граѓаните;  

- заштита на слободите и правата на човекот и гра-
ѓанинот гарантирани со Уставот на Република Македо-
нија, законите и ратификуваните меѓународни догово-
ри;  

- спречување на вршење кривични дела и прекршо-
ци, откривање и фаќање на нивните сторители и презе-
мање на други со закон определени мерки за гонење на 
сторителите на тие дела;  

- одржување на јавниот ред и мир;  
- регулирање и контрола на сообраќајот на пати-

штата;  
- контрола на движење и престој на странци;  
- обезбедување на државната граница и контрола на 

преминување на државната граница;  
- укажување помош и заштита на граѓаните во слу-

чај на неопходна потреба;  
- обезбедување на определени личности и објекти и  
- други работи утврдени со закон.  
Тргнувајќи од направената анализа на Законот за 

извршување на санкции во смисла на тоа кои се обвр-
ските на вработените во секторот за обезбедување, од-
носно на вработените во казнено-поправните и воспит-
но-поправните установи кои се во секојдневен контакт 
со осудените лица во процесот на ресоцијализација, 
наспрема обврските на полициските службеници утвр-
дени во Законот за полицијата, произлегува дека во 
конкретниов случај станува збор за работи од ист или 
сличен вид, како и работите на полициските работни-
ци, поради што Судот оцени дека законодавецот не ја 
имал предвид специфичноста на работните задачи на 
вработените во казнено-поправните и воспитно- по-
правните установи кога генерално определил тие да 
имаат статус на државни службеници.  

Во поткрепа на становиштето на Судот за неприн-
ципиелно регулирање на правата на вработените во на-
ведените установи, а со тоа и нарушување на начелото 
на еднаквост, зборува и фактот што вработените во Се-
кторот за обезбедување кои се вооружени и униформи-
рани лица и кога вршат службени дејствија имаат овла-
стување на полицаец и стажот на осигурување им се 
смета со зголемено траење како и на полициските 
службеници.  

Со оглед на наведеното, според Судот, оспорување-
то на член 5 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за извршување на санкциите од аспект на 
наводите во иницијативата, дека вработени во казнено-
поправните и воспитно-поправни установи треба да 
имаат ист статус како и полициски службеници соглас-
но Законот за полиција, се основани, поради што Судот 
оцени дека членот 5 од Законот не е во согласност со 
начелото на еднаквост и начелото на владеење на пра-
вото. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Мар-
кова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир 
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
   У.бр. 146/2011                               Претседател 
   У. бр. 179/2011       на Устаниот суд на Република 
2 мај 2012 година                   Македонија, 

     Скопје                             Бранко Наумоски, с.р. 
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1859.  

                                           
Врз основа на член 194 став 1 и 5, член 197 став 1 

алинеја в) и член 206 став 1 алинеја а) од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на РМ" број 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комиси-
јата за хартии од вредност  на Република Македонија 
на седницата одржана на ден 21.5.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ИЗРЕКУВА привремена забрана на брокер-

ската куќа "Битола Брокер" АД Битола за вршење на 
сите услуги со хартии од вредност за кои има добиено 
дозвола од Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија, во времетраење од 30 дена, поради 
недоставување на извештај за клиент за продавање и 
неисплата на паричните средства на клиент во закон-
ски определениот рок при реализација на налогот број 
14414 за продавање на 42 акции од издавачот Лозар-
Пелистерка АД Скопје, што претставува непочитување 
на одредбите од член 123 став 2 и член 124 став 1 од 
Законот за хартии од вредност. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВААТ Македонската берза АД 
Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје по приемот на ова Решение, привремено да 
ја исклучат од членство брокерската куќа "Битола Бро-
кер" АД Битола додека трае забраната согласно точка 1 
од изреката на ова решение. 

3. Жалбата не го одлага извршувањето на Решение-
то. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ". 

 
  Бр. 08-УП1-174         Комисија за хартии од вредност 
21 мај 2012 година          на Република Македонија 

  Скопје           Претседател,  
       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1860. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 52, член 53, и член 54 
од Законот за инвестициски фондови (Службен весник 
на РМ бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011) постапу-
вајќи по Поднесок бр. 03-091 од 20.4.2012 година на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КД Фондови АД Скопје на седницата одржана на ден 
21.5.2012 година донесе  

       
Р Е Ш Е Н И Е 

  
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. 
Македонија бр.13Б, Скопје, се дава одобрение на: 
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- Одлуката за измени на Статутот на отворениот ин-
вестициски фонд КД Нова ЕУ број 03-089/8 од 2.4.2012 
година односно на пречистениот текст на Статутот на 
отворениот инвестициски фонд КД Нова ЕУ од 
2.4.2012 година; 

- Одлуката за измени на Проспектот и скратената 
форма на проспект на отворениот инвестициски фонд 
КД Нова ЕУ број 03-089/9 од 02.04.2012 година однос-
но на пречистениот текст на Проспектот и на скратена-
та форма на проспект  на отворениот инвестициски 
фонд КД Нова ЕУ од 5.4.2012 година; 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови КД Фондови АД Скопје кој управу-
ва со отворениот инвестициски фонд КД Нова ЕУ  во 
рок од седум дена од денот на конечноста на ова Реше-
ние да ги објави измените и дополнувањата на Проспе-
ктот или на скратената форма на Проспектот на КД Но-
ва ЕУ во најмалку два дневни весници што излегуваат 
во Република Македонија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
   Бр. 08 УП 1/177          Комисија за хартии од вредност 
21 мај 2012 година           на Република Македонија 

  Скопје               Претседател,  
       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1861. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 52, член 53, и член 54 
од Законот за инвестициски фондови („Службен вес-
ник на РМ“ бр.12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), а по-
стапувајќи по Поднесок бр. 03-090 од 20.4.2012 година 
на Друштвото за управување со инвестициски фондови 
КД Фондови АД Скопје на седницата одржана на ден 
21.5.2012 година донесе   

Р Е Ш Е Н И Е  
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. 
„Македонија“ бр. 13Б, Скопје, се дава одобрение на: 

- Одлуката за измени на Статутот на отворениот инве-
стициски фонд КД Брик број 03-089/10 од 02.04.2012 годи-
на односно на пречистениот текст на Статутот на отворени-
от инвестициски фонд КД Брик од 02.04.2012 година; 

- Одлуката за измени на Проспектот и скратената 
форма на проспект на отворениот инвестициски фонд 
КД Брик број 03-089/11 од 02.04.2012 година односно 
на пречистениот текст на Проспектот и на скратената 
форма на проспект  на отворениот инвестициски фонд 
КД Брик од 05.04.2012 година; 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови КД Фондови АД Скопје кој управу-
ва со отворениот инвестициски фонд КД Брик во рок 
од седум дена од денот на конечноста на ова Решение 
да ги објави измените и дополнувањата на Проспектот 
или на скратената форма на Проспектот на КД Брик во 
најмалку два дневни весници што излегуваат во Репуб-
лика Македонија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  
   Бр. 08 УП 1/178         Комисија за хартии од вредност 
21 мај 2012 година          на Република Македонија 

  Скопје           Претседател,  
       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1862. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-
стициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), поста-
пувајќи по барањето на Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје број 
03-42/1 од 27.4.2012 година, Комисијата за хартии од 
вредност на РМ на седницата одржана на ден 21.5.2012 
година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност за именување на лицето Миа 

Стефановска - Зографска, за извршен член на Одборот 
на директори односно Главен извршен директор на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Миа Стефа-
новска - Зографска се дава за период од четири години 
од денот на донесувањето на ова Решение, согласно 
Одлуката бр.02-35/1 за избор на членови на Одборот на 
директори донесена на ден 20.04.2012 година од страна 
на Собранието на акционери и Одлуката бр. 07-39/1 од 
20.04.2012 година донесена од Одборот на директори 
на Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со 
денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова ре-
шение од функцијата извршен член на Одборот на ди-
ректори на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Иново Статус АД Скопје и во други случаи 
утврдени со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 08 УП 1/180         Комисија за хартии од вредност 
21 мај 2012 година          на Република Македонија 

  Скопје           Претседател,  
       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1863. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-
стициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), поста-
пувајќи по барањето на Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје број 
03-42/1 од 27.4.2012 година, Комисијата за хартии од 
вредност на РМ на седницата одржана на ден 21.5.2012 
година, донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Бла-

гој Митров, за извршен член на Одборот на директори 
односно извршен директор на Друштвото за управува-
ње со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на лицето Благој Ми-
тров се дава за период од четири години од денот на 
донесувањето на ова Решение, согласно Одлука бр.02-
35/1 за избор на членови на Одборот на директори до-
несена на ден 20.04.2012 година од страна на Собрани-
ето на акционери и Одлука бр. 07-39/1 од 20.04.2012 
година донесена од Одборот на директори на Друштво-
то за управување со инвестициски фондови Иново Ста-
тус АД Скопје. 

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од 
функцијата извршен член на Одборот на директори на 
Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Иново Статус АД Скопје и во други случаи утврдени 
со закон.   

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. УП 1 08-181        Комисија за хартии од вредност 
21 мај 2012 година         на Република Македонија 

  Скопје           Претседател,  
       Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ  
КОМУНИКАЦИИ 

1864. 
Врз основа на член  17 точка ж) и член 29 од Зако-

нот за електронските комуникации („Службен весник 
на Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 
4.6.2012 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, УПОТРЕБНИТЕ 
И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДРЕДЕНИ ТИПОВИ 
НА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕ-
ЖИ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ,  ПРИДРУЖНИ  ИНФРА-
СТРУКТУРНИ  КАПАЦИТЕТИ  И  СРЕДСТВА  

 
Член 1 

Во Правилникот за техничките, употребните и дру-
гите услови за одредени типови на електронски кому-
никациски мрежи и електронска комуникациска ин-
фраструктура, придружни инфраструктурни капаците-
ти и средства (Службен весник на Република Македо-
нија број 88/2011), во член 1 по зборовите “и другите 
услови“ се додаваат зборовите “што треба да се испол-
нат при планирањето, проектирањето, изградбата и 
одржувањето на“. 

 
Член 2 

Во член 2 се додава нова точка (е) која гласи: 
“(е) Кабел за поврзување е кабел кој поврзува две 

точки со активна или пасивна опрема и не се разграну-
ва до крајни корисници.“ 

 
Член 3 

Во член 4 во воведната реченица по зборовите “тре-
ба да се“ се додава зборот “планираат“. 

 
Член 4 

Во член 5 во воведната реченица зборот  “Технич-
ка“  се заменува со зборот “Проектна“ и се додава нова 
алинеја која гласи: 

“Пресметка на јачина на електрично поле со дија-
грам на зрачење“. 

 
Член 5 

Во член 16 во воведната реченица зборот  “Технич-
ката“  се заменува со зборот “Проектната“ и се додава 
нова алинеја која гласи: 

“Ситуационо решение на мрежата (приказ на траса) 
со вцртани објекти на кабелската електронска комуни-
кациска мрежа и електронската комуникациска инфра-
структура и придружните инфраструктурни капаците-
ти и средства;“ 

 
Член 6 

Членот 17 се менува и гласи: 
“ Кабелската електронска комуникациска мрежа и 

елктронската комуникациска инфраструктура, при-
дружните инфраструктурни капацитети и средства тре-
ба да се планираат, проектираат и градат на начин кој 
нема да ја попречува работата на другите електронска 
комуникациски мрежи и придружни средства, како ни 
обезбедувањето на другите електронски комуникаци-
ски услуги.“ 

 
Член 7 

По членот 17 се додава нов член 17-а кој гласи: 
“ (1) Основа за планирање на кабелската електрон-

ска комуникациска мрежа  и електронската комуника-
циска инфраструктура и придружни инфраструктурни 
капацитети и средства на некое подрачје е документ на 
просторните и урбанистичките планови на тоа подрач-
је. Планираното подрачје ,не мора да се поклопува 
(совпаѓа) со просторните и урбанистички планови.  

(2) Планирањето на кабелската електронска кому-
никациска мрежа  и електронската комуникациска ин-
фраструктури и придружните инфраструктурни капа-
цитети и средства се врши за некоја одредена логична 
целина која може да биде дел од некое подрачје опфа-
тено со просторни и урбанистички планови, или пак да 
биде опфатена со повеќе такви планови. 

(3) Планираните капацитети на  кабелската еле-
ктронска комуникациска мрежа  и електронската кому-
никациска инфраструктура и придружните  инфрастру-
ктурни капацитети и средства на одредено подрачје 
треба да ги задоволат потребите на сите изградени и 
планирани објекти на подрачјето опфатено со планот и 
тоа за период од  пет години.  

(4)  Покрај планираните капацитети од став (3) на 
овој член, планираниот капацитет на кабелската кана-
лизација треба да ги задоволи и потребите за поставу-
вање на кабел за поврзување. 

(5) Минималниот капацитет на кабелската канали-
зација изнесува: 

- четири цевки во станбена населба по главните тра-
си на кабелската канализација, доколку се планира по 
предметната траса полагање само на пристапен кабел; 

- шест цевки во станбено-деловни и деловни зони, 
доколку се планира по предметната траса полагање са-
мо на пристапен кабел; 
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- доколку по предметната траса се планира полага-
ње и на споен кабел, бројот на цевките од алинеите 1 и 
2 од овој став на правилникот треба да се зголемат за 
две; 

- две цевки по должина на локални патишта и 
- четири цевки по должина на магистрални патишта 

и во пајасот на автопатишта. 
(6) По одредувањето на технологијата и капаците-

тот на кабелската електронска комуникациска мрежа  и 
електронската комуникациска инфраструктура и при-
дружни инфраструктурни капацитети и средства по-
требно е во постапката на планирање да се одреди и  
планираната траса на  кабелската електронска комуни-
кациска мрежа . 

(7) За планираната траса на кабелската електронска 
комуникациска мрежа  од органот надлежен за про-
сторно планирање  се прибавуваат податоци за плани-
рана изградба или реконструкција на улици и патишта, 
како и на сите други планирани инфраструктурни ра-
боти во предвиденото подрачје. 

(8) За планираната траса на кабелската електронска 
комуникациска мрежа , исто така се прибават податоци 
од плановите и на другите комунални претпријатија,  
заради усогласување по однос на сместувањето во про-
сторот и динамиката на изградбата. Таму каде што е 
технички  возможно, треба да се поттикнува изградба 
на заедничка интегрирана инфраструктура и тоа веќе 
во фаза на планирање.  Овие податоци се прибавуваат 
и во содејство со Агенцијата за електронски комуника-
ции, локалните самоуправи и град Скопје  при што тре-
ба да се  усогласат и координираат заедничките актив-
ности.“ 

 
Член 8 

Членот 19 се менува и гласи: 
“ (1) При изградбата на електронските комуникаци-

ски мрежи и електронската комуникациска инфрастру-
ктура, придружните инфраструктурни капацитети и 
средства  може да се користат: 

- бакарни комуникациски кабли  
- оптички комуникациски кабли. 
- кабелска канализација  или цевки; 
- телекомуникациски шахти или ормари и 
- надземни носачи. 
(2) При изградбата на кабелската комуникациска 

мрежа и електронската комуникациска инфраструкту-
ра, придружните инфраструктурни капацитети и средс-
тва, покрај  прописите определени со член 3 на овој 
правилник ќе се применуваат следниве стандарди: 

-  национални стандарди; 
- стандарди на ETSI (Европски институт за стандар-

дизација во телекомуникациите) дадени во Прилог 1 на 
овој правилник;  

- препораки и одлуки на ITU и CEPT и 
- други стандарди  кои сеуште не се усвоени како 

македонски, а се применуваат во Европската Унија.“ 
 

Член 9 
По  членот  19 се додава нов член 19-а кој гласи: 

 
“Член 19-a 

(1) При планирањето и изградбата  на кабелска ка-
нализација треба да се исполнат минимални технички 
услови кои ќе обезбедат сигурност на  електронските 
комуникациски мрежи и електронската комуникациска 
инфраструктура . 

(2) За изградба на кабелска канализација  се изго-
твува проектна документација, која треба да биде изра-
ботена и во електронска форма. 

(3) Како основа за изработка на проектната доку-
ментација од став (2) на овој член  се користат геодет-
ските  точки од геодетскиот елаборат. Геодетските сни-
мања на кабелската канализација и изработката на гео-
детскиот елаборат се врши во државен координатен си-
стем. 

(4) Ситуационото решение на кабелската канализа-
ција кое е дел од проектната документација од став (2) 
на овој член е приказ на трасата на кабелската канали-
зација, документирање на видот и бројот на шахти, 
бројот, должината и видот на цевките помеѓу две шах-
ти или помеѓу шахта и некој објект, како и следење на 
исполнетоста на цевките на кабелската канализација. 

(5) Ситуационото решение  од став (4) на овој член 
треба да ги содржи следните податоци: 

- локација на шахтите; 
- траса на кабелската канализација, број и тип на 

цевки и нивни димензии (сегмент на трасата помеѓу 
шахтите) и 

- профил и исполнетост на цевките (основа и пресек 
на шахта со податоци за распоред на цевките). 

(6) При изградбата на кабелска канализација по-
требно е да се исполнат следните минимални  услови:  

- во урбани средини-јавни површини наменети за 
пешаци, како што се тротоари и слично најмала длабо-
чина на ровот е 60 см, односно во зависност од попреч-
ниот пресек на кабелската канализација, најмалку 50 
см над слој од цевката до површината; 

- на јавни површини-патишта- наменети за сообра-
ќај на моторни возила, најмала длабочина на ровот е 80 
см односно во зависност од попречниот пресек на ка-
белската канализација, најмалку 70 см над слој од це-
вката до површината, или према проектот на сообраќај-
ницата; 

- во неизградени подрачја и на приватно земјиште, 
најмала длабочина на ровот е 80 см односно во завис-
ност од попречниот пресек на кабелската канализација, 
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најмалку 70 см над слој од цевката до површината. Се-
кое намалување на над слојот под 70 см треба да биде 
образложено во проектот и по потреба да се предвиди 
соодветна заштита поради смалувањето на над слојот; 

- за ровови до куќи ( на приватно земјиште), најма-
ла длабочина на ровот е  40 см  односно во зависност 
од попречниот пресек на кабелската канализација, нај-
малку 35 см над слој од цевката до површината; 

- во каменити земјишта ( - категорија), потребно е 
да се постави слој од 5 см песок,  под и над поставена-
та цевка и 

- за ровови со длабина до 60 см минималната шири-
на е 30 см, а за ровови со длабочина над 60 см  мини-
малната ширина е 40см. 

 
(7) Минималните услови во ставот (6) на овој член, 

не треба да бидат исполнети доколку микроцевките се 
полагаат во микроровови. Во тој случај микроцевките 
треба да се полагаат во согласност со ITU препораката: 
ITU-T L.49 и со условите утврдени од претпријатието 
кое е надлежно за управувањето и одржувањето на 
одредена сообраќајница.  

(8) Максималното препорачано растојание помеѓу 
шахтите на кабелската канализација во населени места 
изнесува 250м. 

(9) По изградбата на секоја кабелска канализација 
потребно е да се изврши испитување на проодноста на 
цевките со постапка на калибрација и да се изготви из-
вештај за испитувањето кој се приложува при технич-
киот преглед на кабелската канализација.“ 

 
Член 10 

По членот 28 се додава нов член 28-а кој гласи: 
“(1) Во населени места или во густо населени зони, 

со густина на населението поголема од 300 жители на 
еден квадратен километар, поставувањето на каблите 
на кабелската електронска комуникациска мрежа се вр-
ши само под земја, во кабелска канализација или во це-
вки. 

(2) Во населени места или во густо населени зони, 
со густина на населението помеѓу 100 жители и 300 
жители на еден квадратен километар, поставувањето 
на каблите на кабелската електронска комуникациска 
мрежа се врши на следниве начини: 

- под земја, во кабелска канализација или во цевки, 
или 

- над земја,  прицврстена на соодветни носачи 
(3) Во населени места, со густина на населението 

под 100 жители на еден квадратен километар, поставу-
вањето на каблите на кабелската електронска комуни-
кациска мрежа се врши: 

- директно во  земја, или 
- над земја,  прицврстена на соодветни носачи.“ 

Член 11 
Операторите на кабелска електронска комуникаци-

ска мрежа која е изградена пред влегувањето во сила 
на овој правилник, треба поставувањето на каблите на 
кабелската комуникациска мрежа согласно член 28-а 
од овој правилник да го извршат во период од 30 месе-
ци  од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-

јавен на веб страната на Агенцијата. 
 
Бр.02-2338/1         Директор, 

4 јуни 2012 година           Роберт Орданоски,с.р. 
         Скопје 

__________ 

 
СОВЕТ  НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ   

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1865. 

Врз основа на  член. 40 ст.2 од Законот за јавното 
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  
член 9, член. 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на јавните обнвинители на Република 
Македонија, („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-
ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 
нa сто дваесет и четвртата седница одржана на 
30.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО 
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО  СКОПЈЕ 

 
I 

За  јавни обвинители во Основното јавно обвини-
телство  Скопје се избираат:  

1. Диана Сулејмани 
2. Мустафа Хајрулахи 
3. Софка Ќека Наумова. 
                   

II 
Оваа одлука влегува во сила на ден 1.6.2012 година, 

а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија”  

       
СОИ.бр.7/12                 Совет  на јавните обвинители 

30 мај  2012 година             на Република Македонија 
  Скопје              Претседател,  
                Костадин Кизов, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕНА МАКЕДОНИЈА 
1866. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од За-
конот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/2010, 156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија на седницата одржана на 5.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕ-
НИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на то-

вар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 
141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012 и 
42/2012), се вршат следните измени и дополнувања: 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, ќе се 

објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 јуни 2012 година. 

      

    Бр. 02 - 5573/36                                 Управен одбор 

5 април 2012 година                      Заменик на претседателот, 

   Скопје                                                      Јован Грповски, с.р. 

__________ 

1867. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 10-a и член 56 став 1 точка 3, а во врска со  член 27, 27-а и 27-б од Зако-

нот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 

50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 

156/2010, 53/2011 и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-

ницата одржана на 26 април 2012 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА НО-

ВА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И НАДОМЕСТ ЗА ПОВТОРНО  

АКТИВИРАЊЕ НА БЛОКИРАНА ЕЛЕКТРОНСКА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА 

 

Член 1 

Одлуката за утврдување на надомест за издавање на нова  електронска картичка за здравствено осигурува-

ње и надомест за повторно активирање на блокирана електронска здравствена картичка, донесена од Управни-

от одбор на Фондот на 15 декември 2011 година и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ 

број 181 од 2011 година, се става вон сила. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе 

се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 

 

   Бр. 02 - 7490/7                                    Управен одбор 

26 април 2012 година                          Преседател,  

  Скопје                                                    Елена Трпковска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1868. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 
44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), 
Законот за животната средина („Службен весник на 
РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, 
пресметување и уплатување на надоместокот за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати 
што се плаќаат при увоз и/или производство на на-
фтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 
и 52/11),  Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
4.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 42,660 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 44,130 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 43,259 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 42,730 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 36,717 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 81,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 83,50 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 70,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 59,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 44,848 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.  

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080  
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
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Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,738 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,963 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,457 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 05.06.2012 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02 - 950/1   

4 јуни 2012 година                                Претседател,  
  Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДВОКАТСКА КОМОРА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1869. 
Врз основа на член 5 од Законот за адвокатура 

(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.59/2002, 60/2006, 29/2007 и 106/2008) и член 19 али-
неја 1 од Статутот на Адвокатската комора на Републи-
ка Македонија, донесен од Собранието на Адвокатска-
та комора на Република Македонија на 28.5.2006 годи-
на, 25.5.2007 година, 30.5.2009 година и 28.5.2011 го-
дина, Собранието на Адвокатската комора на Републи-
ка Македонија на седницата одржана на 12.5.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АДВОКАТ-
СКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во член 84 од Статутот по ставот 4 се додава нов 
став (5) кој гласи: 

Ако адвокатот не обезбедува коморски маркички 
три месеци според став 3 од овој член на Статутот или 
ако не обезбеди коморски маркички еден месец според 
став 4 од овој член на Статутот, Комората доставува до 
адвокатот опомена пред тужба со обврска во рок од 3  
(три) дена да ги плати заостанатите коморски маркич-
ки односно да обезбеди 150 коморски маркички за сите 
поднесоци, исправи и застапувања по сите предмети во 
една година. По истекот на наведениот рок, Комората 
ќе поднесе тужба за долг. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзино-
то објавување во Службен весник на Република Маке-
донија 

 
         Собрание на Адвокатска комора 

на Република Македонија 
          Претседавач, 

               адвокат Дељо Кадиев, с.р.  
 

 

www.slvesnik.com.mk                                            contact@slvesnik.com.mk 
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