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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

1296. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за сигурност во железничкиот систем, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 14 март 2016 година. 
  

Бр. 08-1658/1 Претседател 
14 март 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
                                

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ 

 
Член 1 

Во Законот за сигурност во железничкиот систем 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 
23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14 и 
147/15), во членот 13 став (10) зборовите: „шест лица 
со висока стручна подготовка VII-1 степен или мини-
мум 240 кредити според ЕКТС, од кои тројца дипломи-
рани машински инженери, двајца дипломирани сообра-
ќајни инженери од насоката железнички сообраќај и 
транспорт и еден електроинженер„ се заменуваат со 
зборовите: „три лица со висока стручна подготовка од 
технички насоки VII-1 степен или минимум 240 креди-
ти според ЕКТС“.  

  Стр. 
1319. Правилник за образецот на  легити-

мацијата на инспекторот за спорт....... 30 
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1322. Одлука за издавање на Лиценца за 
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дување со електрична енергија........ 35 
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ство на електрична енергија ...............  39 
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чин и методологија за утврдување 
на цени на ортопедски и други по-
магала (Пречистен текст) ....................  39 

 Огласен дел ...................................... 1-88 
 

 
Член 2 

Лицата кои до денот на влегување во сила на Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за желез-
ничкиот систам („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 137/13) ги извршувале работните задачи на 
машиновозачи, за добивање на дозвола за машиновозач 
согласно со овој закон, се должни во рок од 90 дена од 
влегување во сила на овој закон да поднесат барање до 
Управата за сигурност во железничкиот систем.  

За добивање на дозволата од ставот (1) на овој член 
кон барањето е потребно да достави копија од послед-
ната дозвола за управување со железничко возило заве-
рена на нотар, потврда за физичката способност и пот-
врда за професионалната психолошка способност пре-
ку извршен преглед од овластена здравствена установа.  

 
Член 3 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за сигурност во железничкиот 
систем. 

  
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E  LIGJIT 

PËR SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 
53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14 dhe 147/15) 
në nenin 13 paragrafi (10) fjalët: "gjashtë persona me 
përgatitje të lartë profesionale shkalla VII-1 ose minimum 
240 kredi sipas SETK-së, nga të cilat tre inxhinierë të 
diplomuar të makinerisë, dy inxhinierë të diplomuar të 
komunikacionit të drejtimit komunikacion dhe transport 
hekurudhor dhe një elektroinxhinier" zëvendësohen me 
fjalët: "tre persona me përgatitje të lartë profesionale të 
drejtimeve teknike VII-1 shkalla ose minimum 240 kredi 
sipas SETK-së".   
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Neni 2 
Personat të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të Ligjit 

për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sistem 
hekurudhor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
numër 137/13) i kanë kryer detyrat e punës të makinistëve, 
për marrjen e lejes për makinist në pajtim me këtë ligj, janë 
të detyruar që në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji të parashtrojnë kërkesë në Drejtorinë për 
Siguri në Sistemin Hekurudhor.   

Për marrjen e lejes nga paragrafi (1) i këtij neni me 
kërkesën nevojitet të dorëzohet kopje nga leja e fundit për 
drejtim të mjetit hekurudhor të verifikuar në noter, vërtetim 
për aftësi fizike dhe vërtetim për aftësi psikologjike 
profesionale përmes kontrollit të kryer nga institucioni i 
autorizuar shëndetësor.   

 
Neni 3 

Autorizohet Komisioni Juridik -Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për siguri në sistemin hekurudhor.  

  
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  

__________ 
1297. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ  
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за електронско управување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 14 март 2016 година. 

  
Бр. 08-1659/1   Претседател 

14 март 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за електронско управување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 105/2009, 47/11 и 
193/15), во членот 3 став (1) по алинејата 1 се додава 
нова алинеја 2, која гласи: 

„- УСЛУГА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРАЧАНА 
ИСПОРАКА НА ДОКУМЕНТИ e услуга која овозможува 
пренос на документи меѓу органите меѓусебно, како и ме-
ѓу органите и физичките и правните лица по електронски 
пат преку единствената околина за размена на документи 
и податоци по електронски пат и обезбедува услуга за 
електронско потпишување и електронски печат, обезбе-
дува доказ во врска со ракување со пренесените доку-
менти, вклучувајќи доказ за испраќање и примање на до-
кументите и ги заштитува пренесените документи од ош-
тетување или недозволени измени.“. 

 
Член 2 

Насловот на членот 31 и членот 31 се менуваат и 
гласат: 

„Член 31 
Единствена околина за комуникација меѓу  

органите по електронски пат 
 

(1) Размената на документи и податоци меѓу орга-
ните по електронски пат се врши непосредно преку 
единствена околина за размена на документи и подато-
ци по електронски пат.  

(2)  По исклучок од ставот (1) на овој член, за орга-
ните кои немаат можност за непосредна размена на по-
датоци и документи по електронски пат, за комуника-
ција со другите органи можат да користат услуга за 
електронска препорачана испорака на документи преку 
сертифицирани информациски системи. 

(3) Начинот на комуникацијата меѓу органите по 
електронски пат од ставовите (1) и (2) на овој член го 
пропишува министерот за информатичко општество и 
администрација.”. 

 
Член 3 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E  LIGJIT 

PËR MENAXHIM ELEKTRONIK 
 

Neni 1 
Në Ligin për menaxhim elektronik ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër  105/2009, 47/11 dhe 
193/15) në nenin 3 në paragrafin (1) pas alinesë 1 shtohet 
aline e re 2, si vijon: 

"-SHËRBIMI PËR DËRGESË TË REKOMANDUAR 
ELEKTRONIKE TË DOKUMENTEVE është shërbim i 
cili mundëson bartjen e dokumenteve ndërmjet organeve 
reciprokisht, si dhe ndërmjet organeve dhe personave fizik 
dhe juridik në formë elektronike për mjedisit të vetëm për 
shkëmbimin e dokumentit dhe të dhënave në formë 
elektronike dhe siguron shërbim për nënshkrim elektronik 
dhe vulë elektronike, siguron provë lidhur me menaxhimin 
e dokumenteve bartëse, duke përfshirë edhe prova për 
dërgimin dhe pranimin e dokumenteve dhe i mbron 
dokumentet nga dëmtimi ose ndryshimet e palejueshme."  

 
Neni 2 

Titulli i nenit 31 dhe neni 31 ndryshohen si vijojnë: 
 

"Neni 31 
Mjedisi i vetëm për komunikim ndërmjet organeve në 

formë elektronike 
 
(1) Shkëmbimi i dokumenteve dhe të dhënave ndërmjet 

organeve në formë elektronike bëhet drejtpërdrejt për 
mjedisit të vetëm për shkëmbimin e dokumenteve dhe të 
dhënave në formë elektronike.   

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, për 
organet të cilat nuk kanë mundësi për shkëmbim të 
drejtpërdrejtë të të dhënave dhe dokumenteve në formë 
elektronike, për komunikime me organe të tjera mund të 
shfrytëzohen shërbime për dërgesa të rekomanduara 
elektronike të dokumenteve për sistemeve të certifikuara të 
informatave.  

(3) Mënyrën e komunikimit ndërmjet organeve në 
formë elektronike nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni e 
përcakton ministri i Shoqërisë informatike dhe 
administratës."  

  
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
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1298. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОДИТЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за водите, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 14 март 2016 година. 

  
Бр. 08-1660/1   Претседател 

14 март 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за водите („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 
51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 и 146/15), во членот 
26 ставот (4) се брише. 

 
Член 2 

Во членот 30 став (2) се менува и гласи: 
„Министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина ги пропишува содржината и форма-
та на образецот на барањето, за користење на вода и 
потребната документација која се приложува кон бара-
њето од ставот (1) на овој член.“. 

По ставот (2) се додаваат десет нови става (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12), кои гласат: 

(3) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) 
на овој член ја доставува документацијата од ставот (2) 
од овој закон, а особено:  

- доказ за упис во Централен регистар на Република 
Македонија,  

- имотен лист и копијa од катастарски план на пар-
целите на местото каде ќе се зафаќа, односно црпи во-
да или документ со кој се докажува дека барателот е 
носител на друго стварно право врз парцелата,  

- основен проект за водостопански објекти и 
постројки изработен од страна на  правно лице кое по-
седува лиценца за проектирање  согласно со Законот за 
градење,  

- ревизија на основниот проект од алинејата 3 од 
овој став, изработена од правно лице кое поседува ли-
ценца за ревизија согласно со Законот за градење,  

- решение за одобрена студија за оцена на влијание-
то врз животната средина односно решениe за одобру-
вање на елаборатот за заштита на животната средина 
издадено од надлежен орган согласно Закон за животна 
средина, 

- топографска карта во размер 1:25.000, со коорди-
натно позиционирање на местото на зафаќање и место-
то на испуштање, како и локацијата на објектите и 
постројките. 

(4) Документите од ставот (3) алинеи 1 и 2 и реше-
нието за одобрување на елаборат за заштита на живот-
ната средина од алинејата 5 на овој член кое го издава 
општината, општините во градот Скопје или градот 

Скопје согласно со Законот за животната средина ги 
прибавува овластеното службено лице во органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на животната средина кое ја води постапката 
за издавање на дозвола за користење на вода, кое е 
должно во рок од три дена од денот на приемот на ба-
рањето да ја побара документацијата од надлежниот ја-
вен орган.  

(5) Решението за одобрена студија за оцена на вли-
јанието врз животната средина кое го издава органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, односно решението за одобру-
вање на елаборатот за заштита на животна средина коe 
го издава органот на државната управа надлежен за 
вршење на стручните работи од областа на животната 
средина согласно со Законот за животната средина, од 
ставот (3) алинеја 5 на овој член, овластеното службе-
но лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
кое ја води постапката за издавање на дозвола за корис-
тење на вода, ги прибавува од службената евиденција 
на органот. 

(6) Овластеното службено лице од надлежниот ја-
вен орган е должно бараните докази од ставот (4) од 
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето.  

(7) За постојните објекти изградени врз основа на 
водостопанска согласност и/или водостопанска дозвола 
за користење на водата и објектите, покрај документи-
те од ставот (3) алинеи 1, 2, 5  и 6 на овој член, барате-
лот на дозволата за користење на водата треба да дос-
тави и: 

- техничката документација врз основа на која му 
била издадена водостопанската согласност или водос-
топанската дозвола  и  

- копија од водостопанска согласност и/или водос-
топанска дозвола.  

(8) За постојни објекти за кои барателот не поседу-
ва техничка документација покрај документите од ста-
вот (3) алинеи 1, 2, 5  и 6 на овој член, барателот доста-
вува и проект на изведена состојба, со кој се прикажува 
фактичката состојба на постојните објекти, изработен 
од правно лице кое поседува лиценца за проектирање 
согласно со Законот за градење. 

(9)  За постојните објекти за кои барателот не посе-
дува водостопанска согласност и/или водостопанска 
дозвола од ставот (7) алинеја 2 на овој член, покрај до-
кументите од ставот (3) на овој член, барателот доста-
вува одобрение за градење и/или дозвола за употреба 
на објектот согласно со Законот за градење. 

(10) Во случај кога барањето се поднесува за корис-
тење на вода за консумирање од страна на човекот, за 
преработка и производство на храна, за одгледување на 
риби и водни птици и за напојување на добиток и/или 
наводнување на земјоделски површини, кон барањето, 
покрај документите од ставот (3) на овој член, барате-
лот доставува и документ за исправност на водата, од-
носно потврда дека водата одговара за намената изда-
дена од надлежен орган за безбедност на водата.                  

(11) Во случај кога барањето се поднесува за корис-
тење на подземни води, кон барањата, покрај докумен-
тите од ставот (3) на овој член, барателот доставува и 
елаборат за извршени хидро - геолошки истражувања.  

(12) За дејностите за коишто се доделува концесија 
или јавно приватно партнерство,  кон барањето за ко-
ристење на води, покрај документите од ставот (3) на 
овој член барателот доставува и договор за концесија 
или јавно приватно партнерство.  

 
Член 3 

Во членот 32 по ставот (1) се додаваат пет нови ста-
ва (2), (3), (4), (5) и (6), кои гласат: 
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„(2) Постапката за консултации е задолжителна за 
користење на вода при експлоатација на минерални су-
ровини при што кон барањето за започнување на по-
стапка за консултации се доставува: 

- договор за доделување на концесија за експлоата-
ција на минерални суровини, 

- ревидиран рударски проект, кој особено треба да 
содржи влијание на експлоатација врз површинските и 
подземните води, 

- решение за одобрена студија за оцена на влијание-
то врз животната средина односно решение за одобру-
вање на елаборатот за заштита на животната средина 
издадено од надлежен орган согласно Законот за жи-
вотната средина. 

(3) Решението за одобрување на елаборат за зашти-
та на животната средина од ставот (2) алинеја 3 на овој 
член кое го издава општината, општините во градот 
Скопје или градот Скопје согласно со Законот за жи-
вотната средина ги прибавува овластеното службено 
лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
кое ја води постапката за издавање на дозвола, кое е 
должно во рок од три дена од денот на приемот на ба-
рањето да ја побара документацијата од надлежниот ја-
вен орган.  

(4) Решението за одобрена студија за оцена на вли-
јанието врз животната средина кое го издава органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, односно решението за одобру-
вање на елаборатот за заштита на животна средина коe 
го издава органот на државната управа надлежен за 
вршење на стручните работи од областа на животната 
средина согласно со Законот за животната средина, од 
ставот (2) алинеја 3 на овој член, овластеното службе-
но лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
кое ја води постапката за издавање на дозвола за корис-
тење на вода, ја прибавува од службената евиденција 
на органот. 

(5) Овластеното службено лице од надлежниот ја-
вен орган е должно бараните докази од ставот (3) на 
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето.  

(6) За извршените консултации органот на државна-
та управа надлежен за вршење на работите од областа 
на животната средина го известува правното, односно 
физичкото лице. 

Ставот (2) станува став  (7). 
Ставот (3) се брише. 
  

Член 4 
Во членот 33 во ставот (1) зборовите: „член 30 став 

(2)“ се заменуваат со зборовите: „член 30 став (2) и 
член 80 став (2).“ 

 
Член 5 

Во членот 34 во ставот (2) зборовите: „член 30 став 
(2)“ се заменуваат со зборовите: „член 30 став (2) и 
член 80 став (2).“ 

 
Член 6 

Во членот 40 ставот (3) се менува и гласи: 
„Министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина ги пропишува формата и содржина-
та на образецот на дозволата за користење на вода.“ 

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) и (21) се бришат. 

 
Член 7 

Во членот 51 во ставот (6) зборот „седум“ се заме-
нува со бројот „15“. 

Член 8 
Во членот 80 по ставот (2) се додаваат седум нови 

става (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9), кои гласат:  
„(3) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) 

на овој член ја доставува документацијата од ставот (2) 
од овој закон, а особено: 

- доказ за упис во Централен регистар на Република 
Македонија,  

- доказ за постоење на право на управување со сис-
темот за собирање, одведување и прочистување отпад-
ни води, доколку барањето се поднесува за испуштање 
од системот, 

- имотен лист или копија од катастарски план на 
парцелата на местото каде ќе се наоѓа пречистителната 
станица за отпадни води или доказ дека барателот е но-
сител на друго право над парцелата,   

- основен проект за водостопански објекти и 
постројки изработен од страна на  правно лице кое по-
седува лиценца за проектирање  согласно со Законот за 
градење, 

- ревизија на основниот проект од алинејата 4 од 
овој став изработен од правно лице кое поседува ли-
ценца за ревизија согласно со Законот за градење, 

- решение за одобрена студија за оцена на влијание-
то врз животната средина односно решение за одобру-
вање на елаборатот за заштита на животната средина 
издадено од надлежен орган согласно со Законот за 
животна средина, 

- топографска карта во размер 1:25000, со коорди-
натно позиционирање на местото на испуштање, како и 
локацијата на објектите и постројките, 

- договор за услуги и услови за приклучок на кана-
лизационен систем или на систем за одведување отпад-
ни води или потврда дека нема можност за приклучу-
вање во постојниот систем и договор за услуги за трет-
ман на мил, договор за услуги за собирање и чистење 
септички јами. 

(4) Документите од ставот (3) алинеи 1 и 3 на овој 
член и решението за одобрување на елаборат за зашти-
та на животната средина од алинејата 6 на овој член 
кое го издава општината, општините во градот Скопје 
или градот Скопје согласно со Законот за животната 
средина ги прибавува овластеното службено лице во 
органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на животната средина кое ја води 
постапката за издавање на дозвола за испуштање во во-
дите, кое е должно во рок од три дена од денот на при-
емот на барањето да ја побара документацијата од над-
лежниот јавен орган.  

 (5) Решението за одобрена студија за оцена на вли-
јанието врз животната средина кое го издава органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина, односно решението за одобру-
вање на елаборатот за заштита на животна средина коe 
го издава органот на државната управа надлежен за 
вршење на стручните работи од областа на животната 
средина согласно Законот за животната средина од ста-
вот (3) алинеја 6 на овој член, овластеното службено 
лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
кое ја води постапката за издавање на дозвола за ис-
пуштање во водите, ги прибавува од службената еви-
денција на органот. 

(6) Овластеното службено лице од надлежниот ја-
вен орган е должно бараните докази од ставот (4) на 
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето.  

(7) За постојните објекти изградени врз основа на 
водостопанска согласност и/или дозвола за испуштање 
на водата, покрај документите од ставот (3) алинеи 1, 
2, 3, 6, 7 и 8 на овој член, барателот на дозволата треба 
да достави и: 
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- техничка документација врз основа на која му би-
ла издадена водостопанската согласност или водосто-
панската дозвола (идеен проект, основен проект или 
главен проект) или извод од техничката документација 
– хидротехнички дел, којшто треба да ги содржи еле-
ментите на техничката документација, 

- копија од водостопанска согласност и/или водос-
топанска дозвола и  

- документ од последната серија лабораториски 
анализи на отпадната вода која се испушта во систе-
мот. 

(8)  За постојни објекти за кои барателот не поседу-
ва техничката документација, покрај документите од 
ставот (3) на овој член, барателот доставува и проект 
на изведена состојба, со кој се прикажува фактичката 
состојба на постојните објекти, изработен од правно 
лице кое поседува лиценца за проектирање согласно со 
Законот за градење. 

(9) За постојни објекти за кои барателот нема копи-
ја од претходната водостопанска согласност и/или во-
достопанска дозвола, покрај документите наведени во 
ставот (3) на овој член, барателот доставува градежна 
дозвола и/или дозвола за користење на објектот соглас-
но Законот за градење и техничката документација врз 
основа на која била издадена градежната дозвола (ос-
новен или главен проект) или проект за процена на сос-
тојбата на градбата или извод од техничката докумен-
тација – хидротехнички дел, којшто треба да ги содржи 
елементите од техничката документација од ставот (7) 
алинеја 1 на овој член. 

 
Член 9 

Во членот 82 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) (21)и 
(22) се бришат.  

 
Член 10 

Членот 142-а се менува и гласи:  
(1) Дозволата за вадење на песок, чакал и камен од 

коритата и бреговите на водотеците се издава врз осно-
ва на поднесено барање за добивање на дозвола кое 
подносителот го доставува до органот на државната 
управа  надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина. 

(2) Барателот во прилог на барањето од ставот (1) 
на овој член ја доставува следната документација: 

- техничка документација (основен проект, ревизија 
на основниот проект и геодетски елаборат) која особе-
но содржи хидролошка и хидрауличка пресметки за го-
лемите и малите води и за подземните води, траса, ни-
велета, хидраулички профил на коритото на водотекот 
или дел од него што претставува една регулациона це-
лина, количеството на наносот и други податоци кои се 
од значење за режимот на водите и за заштита и унап-
редување  на животната средина и природата;  

- ревизија на основниот проект од алинејата 1 од 
овој став изработен од правно лице кое поседува ли-
ценца за ревизија согласно со Законот за градење  и  

- решение за одобрена студија за оцена на влијание-
то врз животната средина односно решение за одобру-
вање на елаборатот за заштита на животната средина 
издадено од надлежен орган согласно Закон за живот-
ната средина. 

(3) Дозволата за вадење на песок, чакал и камен од 
бреговите на езерата и акумулациите се издава врз ос-
нова на техничка документација, која особено содржи 
режим на осцилации на нивото на водата, количеството 
на наносот, влијанието на стабилноста на крајбрежјето 
и други податоци кои се од значење за режимот на во-
дите и за заштита  и унапредување на животната среди-
на и природата. 

(4) Решението за одобрување на елаборат за зашти-
та на животната средина од ставот (2) алинеја 3 на овој 
член кое го издава општината, општините во градот 
Скопје или градот Скопје согласно со Законот за жи-
вотната средина го прибавува овластеното службено 
лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
кое ја води постапката за издавање на дозвола за ваде-
ње на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на 
водотеците, кое е должно во рок од три дена од денот 
на приемот на барањето да ја побара документацијата 
од надлежниот јавен орган.  

(5) Решението за одобрена студија за оцена на вли-
јанието врз животната средина кое го издава органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на животната средина односно решението за одобрува-
ње на елаборатот за заштита на животна средина кој го 
издава органот на државната управа надлежен за врше-
ње на стручните работи од областа на животната сре-
дина согласно со Законот за животната средина, од ста-
вот (2) алинеја 2 од овој член, овластеното службено 
лице во органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
кое ја води постапката за издавање на дозвола за ваде-
ње на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на 
водотеците, ги прибавува од службената евиденција на 
органот. 

(6) Овластеното службено лице од надлежниот ја-
вен орган е должно бараните докази од ставот (4) на 
овој член да ги достави во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето. 

(7) Органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на животната средина од 
ставот (1) на овој член е должен во рок од 30 дена од 
денот на добивањето на барањето да донесе решение за 
издавање на дозволата, односно за одбивање на бара-
њето за издавање на дозволата за вадење на песок, ча-
кал и камен од коритата и бреговите на водотеците. 

(8) Против решението до ставот (7) на овој член, ба-
рателот во рок од 15 дена од денот на приемот на ре-
шението има право да изјави жалба до Државната ко-
мисија за одлучување во управна постапка и постапка 
од работен однос во втор степен.“. 

 
Член 11 

Членот 142-б се брише. 
 

Член 12 
Во членот 176 во ставот (2) точката 1) се брише. 
  

Член 13 
Во членот 178 ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), 

(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) 
(21)и (22) се бришат.  

 
Член 14 

По членот 247 се додава нов член 247-а, кој гласи: 
 

„Член 247 -а 
(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-

тиввредност ќе му се изрече за прекршок на овластено-
то службено лице во органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на животната 
средина кое во роковите од членовите 40 став (1), 82 
став (2) и 178 став (1) од овој закон, не донесе решение 
за издавање на дозволата за користење на водата, доз-
вола за испуштање на води и дозвола за вадење на пе-
сок, чакал и камен или водостопанска согласност од-
носно решение за одбивање на барањето за издавање 
на дозволата односно согласност. 



18 март 2016  Бр. 52 - Стр. 7 

 
 

 

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-
тиввредност ќе се му изрече за прекршок на овластено-
то службено лице во органот на државната управа над-
лежен за вршење на работите од областа на животната 
средина ако не ги побара доказите по службена долж-
ност во роковите утврдени во членовите 30 став (4) , 32 
став (3), 80 став (4) и 142-а став (4) од овој закон. 

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на овластено-
то службено лице од надлежниот јавен орган од кој се 
побарани доказите ако не ги достави бараните докази 
во роковите утврдени во членовите 30 став (6), 32 став 
(5), 80 став (6) и 142-а став (6) од овој закон. 

(4) За прекршоците од ставовите (1), (2) и (3) на 
овој член прекршочна постапка води и прекршочна по-
стапка изрекува надлежниот суд.“. 

 
Член 15 

Подзаконските прописи од овој закон се донесуваат 
во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој 
закон. 

  
Член 16 

Започнатите постапки до денот на започнување на 
примената на овој закон ќе завршат согласно со зако-
нот по кој биле започнати. 

 
Член 17 

Одредбите на членoвите 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 
14 ќе започнат да се применуваат со денот на започну-
вањето на примената на Законот за општа управна по-
стапка согласно со членот 141 од Законот за општа уп-
равна постапка („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 124/15). 

 
Член 18 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”. 

__________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR UJËRA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ujëra ("Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë" numër  87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 
51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14 dhe 146/15) në nenin 
26 paragrafi (4) shlyhet.  

 
Neni 2 

Në nenin 30 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:  
"Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 

shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
mjedisit jetësor i përcakton përmbajtjen dhe formën e 
formularit të kërkesës, për shfrytëzimin e ujit dhe 
dokumentacionin e nevojshëm i cili i bashkëngjitet 
kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni."  

Pas paragrafit (2) shtohen dhjetë paragrafë të rinj (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12) si vijojnë:  

(3) Kërkuesi në shtojcë të kërkesës nga paragrafi (1) i 
këtij neni e dorëzon dokumentacionin nga paragrafi (2) i 
këtij ligji, e veçanërisht:   

- dëshmi për regjistrim në Regjistrin Qendror të 
Republikës së Maqedonisë;   

- aktzotërim dhe kopje të planit kadastral të parcelave 
në vendin ku mblidhet përkatësisht thith ujë ose dokumenti 
me të cilin dëshmohet se kërkuesi është bartës i të drejtës 
tjetër reale mbi parcelën;   

- projekti themelor për objekte dhe stabilimente të 
ekonomisë ujore i përpunuar nga personi juridik i cili 
posedon licencë për projektim në pajtim me Ligjin për 
ndërtim;  

- revizion i projektit themelor nga alineja 3 e këtij 
paragrafi, i përpunuar nga personi juridik i cili posedon 
licencë për revizion në pajtim me Ligjin për ndërtim;    

- aktvendim për studimin e miratuar për vlerësim të 
ndikimit mbi mjedisin jetësor përkatësisht aktvendim për 
miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të 
lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për 
mjedis jetësor dhe  

- harta topografike me përmasa 1:25.000, me 
pozicionim të koordinuar të vendit të përfshirjes dhe vendit 
të lëshimit, si dhe lokacioni i objekteve dhe stabilimenteve.  

(4) Dokumentet nga paragrafi (3) alinetë 1 dhe 2 dhe 
aktvendimi për miratimin e elaboratit për mbrojtje të 
mjedisit jetësor nga alineja 5 e këtij neni të cilin e lëshon 
komuna, komunat në qytetin e Shkupit ose qyteti i Shkupit 
në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor i siguron personi i 
autorizuar zyrtar në organin e administratës shtetërore 
kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit 
jetësor që e udhëheq procedurën për lëshimin e lejes për 
shfrytëzimin e ujit, i cili është i detyruar që në afat prej tre 
ditësh nga dita e pranimit të kërkesës ta kërkojë 
dokumentacionin nga organi publik kompetent.   

(5) Aktvendimin për studimin e miratuar për vlerësim 
të ndikimit mbi mjedisin jetësor të cilin e lëshon 
administrata shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor përkatësisht aktvendimi për miratimin e 
elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të cilin e lëshon 
organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim 
me Ligjin për mjedis jetësor, nga paragrafi (3) alineja 5 e 
këtij neni, personi i autorizuar zyrtar në organin e 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor që e udhëheq procedurën për 
lëshimin e lejes për shfrytëzimin e ujit, i siguron nga 
evidenca zyrtare e organit.  

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik 
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga 
paragrafi (4) i këtij neni t'i dorëzojë në afat prej tri ditësh 
nga dita e pranimit të kërkesës.   

(7) Për objektet ekzistuese të ndërtuara në bazë të 
pëlqimit të ekonomisë ujore dhe/ose lejes së ekonomisë 
ujore për shfrytëzimin e ujit dhe objekteve, krahas 
dokumenteve nga paragrafi (3) alinetë 1, 2, 5 dhe 6 të këtij 
neni, kërkuesi i lejes për shfrytëzimin e ujit duhet të 
dorëzojë edhe: 

- dokumentacion teknik në bazë të të cilit i është 
lëshuar pëlqim të ekonomisë ujore ose lejes së ekonomisë 
ujore dhe   

- kopje nga pëlqimi i ekonomisë ujore dhe/ose leje të 
ekonomisë ujore.   

(8) Për objektet ekzistuese për të cilat kërkuesi nuk 
posedon dokumentacion teknik krahas dokumenteve nga 
paragrafi (3) alinetë 1, 2, 5 dhe 6 të këtij neni, kërkuesi 
dorëzon edhe projekt të gjendjes, me të cilën paraqitet 
gjendja faktike e objekteve ekzistuese, të përpunuar nga 
person juridik i cili posedon licencë për projektim në 
pajtim me Ligjin për ndërtim;  

(9) Për objektet ekzistuese për të cilat kërkuesi nuk 
posedon pëlqim të ekonomisë ujore dhe/ose lejes së 
ekonomisë ujore nga paragrafi (7) alinetë 2 të këtij neni, 
krahas dokumenteve nga paragrafi (3) i këtij neni, kërkuesi 
dorëzon leje për ndërtim dhe/ose leje për përdorim të 
objektit në pajtim me Ligjin për ndërtim;  

(10) Në rast kur kërkesa parashtrohet për shfrytëzim të 
ujit për konsumim nga ana e njeriut, për përdorim dhe 
prodhim të ushqimit, për kultivim të peshqve dhe zogjve 
ujorë dhe për furnizimin e bagëtive me ujë dhe/ose ujitjen e 
sipërfaqeve bujqësore, me kërkesën, përveç dokumenteve 
nga paragrafi (3) i këtij neni, kërkuesi dorëzon edhe 
dokument për rregullshmërinë e ujit, përkatësisht vërtetim 
se uji është i përshtatshëm për dedikimin e lëshuar nga 
organi kompetent për sigurinë e ujit.                   
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(11) Në rast kur kërkesa parashtrohet për shfrytëzimin 
e ujërave nëntokësore, me kërkesën, përveç dokumenteve 
nga paragrafi (3) i këtij neni, kërkuesi dorëzon edhe 
elaborat për hulumtime të kryera hidro-gjeologjike.   

(12) Për veprimtaritë për të cilat ndahet koncesion ose 
partneritet privat-publik, me kërkesën për shfrytëzim të 
ujërave, krahas dokumenteve nga paragrafi (3) i këtij neni 
kërkuesi dorëzon edhe marrëveshje për koncesion ose 
partneritet privat-publik.   

 
Neni 3 

Në nenin 32 pas paragrafit (1) shtohen pesë paragrafë 
të rinj (2), (3), (4), (5) dhe (6) si vijojnë:  

"(2) Procedura për konsultime është e detyrueshme për 
shfrytëzimin e ujit gjatë eksploatimit të lëndëve të para 
minerale me ç'rast me kërkesën për fillimin e procedurës 
për konsultime dorëzohet:  

- marrëveshje për ndarjen e koncesionit për eksploatim 
të lëndëve të para minerale;  

- projekt i reviduar mineral, i cili duhet veçanërisht të 
përmbajë ndikim të eksploatimit mbi ujërat sipërfaqësore 
dhe nëntokësore dhe  

- aktvendim për studimin e miratuar për vlerësim të 
ndikimit mbi mjedisin jetësor përkatësisht aktvendim për 
miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të 
lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për 
mjedis jetësor;  

(3) Aktvendimin për miratimin e elaboratit për mbrojtje 
të mjedisit jetësor nga paragrafi (2) alineja 3 e këtij neni të 
cilin e lëshon komuna, komunat në qytetin e Shkupit ose 
qyteti i Shkupit në me pajtim me Ligjin për mjedis jetësor e 
siguron personi i autorizuar zyrtar në organin e 
administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor qe e udhëheq procedurën për 
lëshimin e lejes për shfrytëzimin e ujit, i cili është i 
detyruar që në afat prej tre ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës ta kërkojë dokumentacionin nga organi publik 
kompetent.  

(4) Aktvendimin për studimin e miratuar për vlerësim 
të ndikimit mbi mjedisin jetësor të cilin e lëshon 
administrata shtetërore kompetente për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor përkatësisht aktvendimi për miratimin e 
elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të cilin e lëshon 
organi i administratës shtetërore kompetente për kryerjen e 
punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim 
me Ligjin për mjedis jetësor, nga paragrafi (2) alineja 3 e 
këtij neni, personi i autorizuar zyrtar ne organin e 
administratës shtetërore kompetente për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor që e udhëheq procedurën për 
lëshimin e lejes për shfrytëzimin e ujit, e siguron nga 
evidenca zyrtare e organit.  

(5) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik 
kompetent është i detyruar që dëshmitë e kërkuara nga 
paragrafi (3) i këtij neni t'i dorëzojë ne afat prej tri ditësh 
nga dita e pranimit të kërkesës.   

(6) Për konsultimet e kryera organi i administratës 
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
mjedisit jetësor e njofton personin juridik përkatësisht 
fizik.  

Paragrafi (2) bëhet paragraf (7).  
Paragrafi (3) shlyhet.  
  

Neni 4 
Në nenin 33 në paragrafin (1) fjalët: “neni 30 paragrafi 

(2)" zëvendësohen me fjalët: “neni 30 paragrafi (2) dhe 
neni 80 paragrafi (2)."  

 
Neni 5 

Në nenin 34 në paragrafin (2) fjalët: “neni 30 paragrafi 
(2)" zëvendësohen me fjalët: “neni 30 paragrafi (2) dhe 
neni 80 paragrafi (2)."  

Neni 6 
Në nenin 40 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:  
"Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 

shtetërore kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e 
mjedisit jetësor i përcakton formën dhe përmbajtjen e 
formularit të lejes për shfrytëzim të ujit."   

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) dhe (21) 
shlyhen.  

 
Neni 7 

Në nenin 51 në paragrafin (6) fjala "shtatë" 
zëvendësohet me numrin "15".  

 
Neni 8 

Në nenin 80, pas paragrafit (2) shtohen shtatë paragrafë 
të rinj (3), (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) si vijojnë:   

"(3) Kërkuesi në shtojcë të kërkesës nga paragrafi (1) i 
këtij neni e dorëzon dokumentacionin nga paragrafi (2) i 
këtij ligji, e veçanërisht:  

-dëshmi për regjistrim në Regjistrin Qendror të 
Republikës së Maqedonisë;   

-dëshmi për ekzistimin e të drejtës së menaxhimit me 
sistemin për mbledhje, shkarkim dhe pastrim të ujërave të 
zeza, nëse kërkesa parashtrohet për lëshim nga sistemi;  

-aktzotërim ose kopje nga plani kadastral i parcelës në 
vendin ku do të gjendet stacioni i filtrimit për ujëra të zeza 
ose dëshmi se kërkuesi është bartës i të drejtës tjetër mbi 
parcelën;   

-projekt themelor për objektet dhe stabilimentet e 
ekonomisë ujore nga ana e personit juridik i cili posedon 
licencë për projektim në pajtim me Ligjin për ndërtim;   

-revizioni i projektit themelor nga alineja 4 e këtij 
paragrafi, i përpunuar nga personi juridik i cili posedon 
licencë për revizion në pajtim me Ligjin për ndërtim;  

-aktvendim për studimin e miratuar për vlerësim të 
ndikimit mbi mjedisin jetësor përkatësisht aktvendim për 
miratimin e elaboratit për mbrojtje të mjedisit jetësor të 
lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për 
mjedis jetësor;  

-harta topografike me përmasa 1:25000, me pozicionim 
të koordinatës në vendin e lëshimit, si dhe lokacioni i 
objekteve dhe stabilimenteve dhe  

-marrëveshja për shërbime dhe kushte për lidhje në 
sistemin e kanalizimit ose sistemin për shkarkim të ujërave 
të zeza ose vërtetim se nuk ka mundësi për lidhje në 
sistemin ekzistues dhe marrëveshje për shërbime për 
trajtim të fundërresës, marrëveshje për shërbime për 
mbledhje dhe pastrim të gropave septike.  

(4) Dokumentet nga paragrafi (3) alinetë 1 dhe 3 të 
këtij neni dhe aktvendimi për lejimin e elaboratit për 
mbrojtjen e mjedisit jetësor nga alineja 6 të këtij neni që e 
lëshon komuna, komunat në Qytetin e Shkupit apo Qyteti i 
Shkupit në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor i mbledh 
personi i autorizuar zyrtar në organin e administratës 
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
mjedisit jetësor që e mban procedurën për lëshimin e lejes 
për lëshimin në ujërat, që ka për detyrë në afat prej tri 
ditësh nga dita e pranimit të kërkesës ta kërkojë 
dokumentacionin nga organi publik kompetent.    

(5) Aktvendimin për studimin e lejuar për vlerësimin e 
ndikimit mbi mjedisin jetësor që e lëshon organi i 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor përkatësisht aktvendimin për lejimin e 
elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor që e lëshon 
organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim 
me Ligjin për mjedisin jetësor, nga paragrafi (3) alineja 6 
të këtij neni, personi i autorizuar zyrtar në organin e 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor që e mban procedurën për 
lëshimin e lejes për lëshimin në ujërat, i siguron nga 
evidenca zyrtare e organit.  
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(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik 
kompetent ka për detyrë që provat e kërkuara nga paragrafi 
(4) i këtij neni t'i dërgojë në afat prej tri ditësh nga dita e 
pranimit të kërkesës.  

(7) Për objektet ekzistuese të ndërtuara në bazë të 
pëlqimit të ekonomisë së ujërave dhe/apo lejes për 
lëshimin e ujit, krahas dokumenteve nga paragrafi (3) 
alinetë 1, 2, 3, 6, 7 dhe 8 të këtij neni, kërkuesi i lejes duhet 
të dërgojë edhe:  

-dokumentacionin teknik në bazë të të cilit i është 
lëshuar pëlqimi i ekonomisë së ujërave apo leja e 
ekonomisë së ujërave (projekti ideor, projekti themelor apo 
projekti kryesor) apo certifikata e dokumentacionit teknik - 
pjesa hidroteknike, që duhet t'i përmbajë elementet e 
dokumentacioni teknik;  

-kopjen e pëlqimit të ekonomisë së ujërave dhe/apo 
lejen e ekonomisë së ujërave dhe  

-dokumentin e serisë së fundit të analizave laboratorike 
të ujit të hedhur që lëshohet në sistem.  

(8) Për objektet ekzistuese për të cilat kërkuesi nuk 
posedon dokumentacion teknik, krahas dokumenteve nga 
paragrafi (3) i këtij neni, kërkuesi dërgon edhe projektin e 
gjendjes së realizuar, me të cilin tregohet gjendja faktike e 
objekteve ekzistuese, të hartuar nga personi juridik që 
posedon licencë për projektim në pajtim me Ligjin për 
ndërtim.  

(9) Për objektet ekzistuese për të cilat kërkuesi nuk ka 
kopje të pëlqimit paraprak të ekonomisë së ujërave dhe/apo 
leje të ekonomisë së ujërave, krahas dokumenteve të 
theksuara në paragrafin (3) të këtij neni, kërkuesi dërgon 
leje ndërtimore dhe/apo leje për shfrytëzimin e objektit në 
pajtim me Ligjin për ndërtim dhe dokumentacionin teknik 
në bazë të të cilit është lëshuar leja ndërtimore (projekti 
themelor apo projekti kryesor) apo projekti për vlerësimin 
e gjendjes së ndërtimit apo certifikata e dokumentacionit 
teknik - pjesa hidroteknike, që duhet t'i përmbajë elementet 
e dokumentacionit teknik na paragrafi (7) alineja 1 të këtij 
neni.  

 
Neni 9 

Në nenin 82 paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) (21) 
dhe (22) shlyhen.   

 
Neni 10 

Neni 142-a ndryshohet si vijon:   
(1) Leja për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga 

shtrati dhe brigjet e rrjedhave të ujit lëshohet në bazë të 
kërkesës së parashtruar për marrjen e lejes që parashtruesi 
e dërgon tek organi i administratës shtetërore kompetent 
për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor.  

(2) Kërkuesi në shtojcë të kërkesës nga paragrafi (1) të 
këtij neni e dërgon dokumentacionin në vijim:  

- dokumentacioni teknik (projekti themelor, revizioni i 
projektit themelor dhe elaborati gjeodezik) që përmban 
llogaritje hidrologjike dhe hidraulike për ujërat e mëdha 
dhe të vegjël dhe për ujërat nëntokësorë, trasenë, nivelet, 
profilin hidraulik të shtratit të rrjedhës së ujit apo pjesën e 
tij që paraqet një tërësi rregullare, sasinë e lymit dhe të 
dhëna tjera që janë me rëndësi për regjimin e ujërave dhe 
për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor dhe 
natyrës;     

- revizioni i projektit themelor nga alineja 1 të këtij 
paragrafi të hartuar nga personi juridik që posedon licencë 
për revizion në pajtim me Ligjin për ndërtim, dhe  

- aktvendimi për studimin e lejuar për vlerësimin e 
ndikimit në mjedisin jetësor përkatësisht aktvendimin për 
lejimin e elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor të 
lëshuar nga organi kompetent në pajtim me Ligjin për 
mjedisin jetësor.  

(3) Leja për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga 
brigjet e liqeneve dhe akumulimeve lëshohet në bazë të 
dokumentacionit teknik, që përmban regjimin e oscilimeve 
në nivelin e ujit, sasinë e lymit, ndikimin e stabilitetit të 
bregdetit dhe të dhënat tjera që janë me rëndësi për 
regjimin e ujërave dhe për mbrojtjen dhe përparimin e 
mjedisit jetësor dhe natyrës.   

(4) Aktvendimin për lejimin e elaboratit për mbrojtjen 
e mjedisit jetësor nga paragrafi (2) alineja 3 të këtij neni që 
e lëshon komuna, komunat në Qytetin e Shkupit apo Qyteti 
i Shkupit në pajtim me Ligjin për mjedisin jetësor e 
mbledh personi i autorizuar zyrtar në organin e 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor që e mban procedurën për 
lëshimin e lejes për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit 
nga shtrati dhe brigjet e rrjedhave të ujit, që ka për detyrë 
në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës ta 
kërkojë dokumentacionin nga organi publik kompetent.  

(5) Aktvendimin për studimin e lejuar për vlerësimin e 
ndikimit mbi mjedisin jetësor që e lëshon organi i 
administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e 
mjedisit jetësor përkatësisht aktvendimin për lejimin e 
elaboratit për mbrojtjen e mjedisit jetësor që e lëshon 
organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e 
punëve profesionale nga sfera e mjedisit jetësor në pajtim 
me Ligjin për mjedisin jetësor, nga paragrafi (2) alineja 2 
të këtij neni, personi i autorizuar zyrtar në organin e 
administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve 
nga sfera e mjedisit jetësor që e mban procedurën për 
lëshimin e lejes për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit 
nga shtrati dhe brigjet e rrjedhave të ujit, i siguron nga 
evidenca zyrtare e organit.  

(6) Personi i autorizuar zyrtar nga organi publik 
kompetent ka për detyrë që provat e kërkuara nga paragrafi 
(4) i këtij neni t'i dërgojë në afat prej tri ditësh nga dita e 
pranimit të kërkesës. 

(7) Organi i administratës shtetërore kompetent për 
kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor nga paragrafi 
(1) i këtij neni ka për detyrë në afat prej 30 ditësh nga dita 
e marrjes së kërkesës të miratojë aktvendim për lëshimin e 
lejes përkatësisht për refuzimin e kërkesës për lëshimin e 
lejes për nxjerrjen e rërës, zhavorrit dhe gurit nga shtrati 
dhe brigjet e rrjedhave të ujit.  

(8) Kundër aktvendimit nga paragrafi (7) të këtij neni, 
kërkuesi në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 
aktvendimit ka të drejtë të japë ankesë te Komisioni 
Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative 
dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të 
Dytë." 

 
Neni 11 

Neni 142-b shlyhet.  
 

Neni 12 
Në nenin 176 në paragrafin (2) pika 1) shlyhet.  
  

Neni 13 
Në nenin 178 paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 

(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) 
dhe (22) shlyhen.   

 
Neni 14 

Pas nenit 247 shtohet nen i ri 247-a si vijon: 
 

"Neni 247-a 
(1) Gjobë në shumë prej 25 deri më 50 euro në 

kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit të autorizuar zyrtar në organin e administratës 
shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e 
mjedisit jetësor që në afatet nga neni 40 paragrafi (1), neni 
82 paragrafi (2) dhe neni 178 paragrafi (1) i këtij ligji, nuk 
miraton aktvendim për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e 
ujit, lejes për lëshimin e ujërave dhe lejes për nxjerrjen e 
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rërës, zhavorrit dhe gurit apo pëlqimit të ekonomisë së 
ujërave përkatësisht aktvendim për refuzimin e kërkesës 
për lëshimin e lejes përkatësisht pëlqimit.   

(2) Gjobë në shumë prej 25 deri më 50 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit të autorizuar zyrtar nga organi i administratës 
shtetërore për kryerje të punëve nga sfera e mjedisit jetësor 
nëse nuk i kërkon provat me detyrë zyrtare në afatet e 
përcaktuara në nenin 30 paragrafi (4), nenin 32 paragrafi 
(3), nenin 80 paragrafi (4) dhe nenin 142-a paragrafi (4) të 
këtij ligji. 

(3) Gjobë në shumë prej 25 deri më 50 euro në 
kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit te autorizuar zyrtar nga organi publik kompetent 
prej të cilit janë kërkuar provat nëse nuk i dërgon provat e 
kërkuara në afatet e përcaktuara në nenin 30 paragrafi (6), 
nenin 32 paragrafi (5), nenin 80 paragrafi (6) dhe nenin 
142-a paragrafi (6) të këtij ligji. 

(4) Për kundërvajtjet nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të 
këtij neni procedurë të kundërvajtjes mban dhe procedurë 
të kundërvajtjes shqipton gjykata kompetente." 

 
Neni 15 

Aktet nënligjore të këtij ligji miratohen në afat prej 30 
ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.   
 

Neni 16 
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit 

të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me ligjin me të 
cilin kanë filluar.  

 
Neni 17 

Dispozitat nga nenet 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dhe 14 
do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të 
Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative në 
pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të 
përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë" numër 124/15). 

 
Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".  
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1299. 
Врз основа член 2 точка 1 од Програмата за одбеле-

жување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности за 2016 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.32/2016), донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 1100 ГОДИНИ ОД СМРТТА 

 НА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Одбор за одбележување 

на 1100 години од смртта на Св. Климент Охридски (во 
натамошниот текст: Одбор). 

 
Член 2 

Одборот го сочинуваат претседател и 20 членови. 
 

Претседател:   
Ѓорге Иванов претседател на Република  

Македонија 
Членови:  
Таки Фити претседател на Македонската 

академија на науките и умет-
ностите 

Сашо Коруноски ректор на Универзитетот  
„Свети Климент Охридски“ –  
Битола 

г.г. Стефан Архиепископ Охридски и Ма-
кедонски   

Цветан Грозданов член на Македонската академи-
ја на науките и уметностите 

Ѓорги Поп Атанасов член на Македонската академи-
ја на науките и уметностите 

Владо Камбовски член на Македонската академи-
ја на науките и уметностите 

Георги Старделов член на Македонската академи-
ја на науките и уметностите 

Блаже Ристовски член на Македонската академи-
ја на науките и уметностите 

Елизабета Канческа 
Милевска 

министер за култура 

Спиро Ристовски заменик министер за образова-
ние и наука 

Магдалена Манаскова Претседател на Комисија за 
култура во Собрание на Репуб-
лика Македонија 

Велимир Стојковски ректор на Универзитетот „Све-
ти Кирил и Методиј“ - Скопје 

Блажо Боев ректор на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ - Штип 

Валентина Божиновска директор на Комисија за одно-
си со верските заедници и ре-
лигиозни групи 

Никола Бакрачески градоначалник на Охрид 
Иван Заров директор на НУБ „Св. Климент 

Охридски“ - Скопје 
Ѓоко Ѓорѓевски поранешен амбасадор во Ватикан 
Добрила Миловска професор на Филолошкиот  

факултет „Блаже Конески“  
Марјан Цветковски директор на Македонска радио 

телевизија и 
Фаадис Реџепи генерален директор на  

Македонска пошта. 
 

Член 3 
Одборот донесува програма за одбележување на 

1100 години од смртта на Св. Климент Охридски, во 
која ќе се определат носителите на активностите и на-
чинот на одбележувањата и се грижи за нејзино оства-
рување.  

 
Член 4 

За реализација на организациските и администра-
тивно-техничките работи во спроведување на програ-
мата, Одборот формира Секретаријат. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето „Службен весник на Република Македонија“. 

    
Бр. 08-361/1 Претседател 

16 март 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1300. 
Врз основа на член 13 став (5), член 16 став (2), 

член 21 став (3), член 31 став (3) и член 33 став (3) од 
Законот за вршење на работи за застапување во царин-
ските постапки („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 180/14, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот 
за финансии, донесе   
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ПРЕТХОДНАТА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАС-

ТАПНИК, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ЗА 

ПОСЕТУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА ОБУКА ЗА ЛИ-

ЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, ПРОГРАМАТА ЗА ПО-

ЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИ-

РАН ЗАСТАПНИК, НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА 

ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ, ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПО-

ЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАС-

ТАПНИК, ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН 

ЗАСТАПНИК И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА 

ЗА ЛИЦЕНЦИРАН  ЗАСТАПНИК 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува програмата за 

спроведување на претходната обука за лиценциран зас-

тапник, висината на надоместоците за полагање на 

стручниот испит и за посетување на претходна обука за 

лиценциран застапник, програмата за полагање на 

стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на 

бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата 

и содржината на уверението за положен стручен испит 

за лиценциран застапник, програмата за спроведување 

на дополнителната обука за лиценциран застапник и 

висината на надоместокот за посетување на дополни-

телната обука за лиценциран застапник. 

 

Член 2 

Стручниот испит се полага според Програма за по-

лагање на стручен испит за лиценциран застапник која 

е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правил-

ник.  
 

Член 3 

(1) Првиот дел од испитот содржи 60 прашања од 

тематските области од Програмата за полагање на 

стручниот испит за лиценциран застапник со пет опции 

на заокружување на одговорот. Точниот одговор на 

прашањата се бодува со 1 поен, сличниот одговор со 

точниот се бодува со 0,5 поени, неточниот одговор во 

мал обем се бодува со -0,5 поени, а неточниот одговор 

во голем обем со - 1 поен.    

(2) Кандидатот го положил првиот дел од испитот 

ако освоил најмалку 45 поени. 

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испи-

тот му се овозможува полагање на вториот дел од ис-

питот кој се состои од проучување на една студија на 

случај и одговарање на шест прашања кои произлегу-

ваат од студијата. При што секое од прашањата има де-

сет можни опции на одговор. Точниот одговор се боду-

ва со 5 поени, додека сличните одговори со точниот 

одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. 

Максималниот број на освоени поени за студијата на 

случај  изнесува 30 поени. 

(4) Кандидатот го положил  вториот дел од испитот 

ако освоил најмалку 20 поени. 

(5) Првиот и вториот дел од испитот се полагаат 

електронски во траење од 120 минути за секој дел од 

испитот. 

 

Член 4 

(1) На кандидатот кој го положил испитот му се из-

дава уверение за положен стручен  испит за лиценци-

ран застапник на образец кој се печати на хартија во 

окер боја со формат А4.   

(2) Уверението од став (1) на овој член содржи 

текст: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство 

за финансии, Царинска управа“, законски основ за из-

давање на уверението, текст: „УВЕРЕНИЕ за положен 

стручен испит за лиценциран застапник на“; име, тат-

ково име и презиме на кандидатот, датум и место на 

раѓање, ЕМБГ; датум кога е положен испитот, број и 

датум на издавање на уверението, место за печат и име, 

презиме и потпис на претседателот. 

(3) Формата и содржината на уверението за поло-

жен стручен испит за лиценциран застапник се дадени 

во Прилог 2  кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

(1) Претходната обука се спроведува според Прог-

рама за спроведување на претходната обука за ли-

ценциран застапник која е дадена во Прилог 3 кој е 

составен дел на овој правилник. 

(2) За посетување на претходната обука и за полага-

ње на стручен испит за лиценциран застапник по прв 

пат се наплаќа надоместок во износ од 16.000,00 де-

нари. 

(3) За секое понатамошно полагање на стручниот 

испит за лиценциран застапник се наплаќа надоместок 

во износ од 6.000,00 денари. 

(4) За полагање на поправен испит за лиценциран 

застапник се наплаќа надоместок во износ од 3.000,00 

денари. 

 

Член 6 

(1) Дополнителната обука се спроведува според 

Програма за спроведување на дополнителна обука за 

лиценциран застапник која е дадена во Прилог 4 кој е 

составен дел на овој правилник. 

(2) За посетување на дополнителната обука од став 

(1) на овој член се наплаќа надоместок во висина од 

4.500,00 денари по посетител. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”, a ќе отпочне да се применува од 1 

јуни 2016 година. 

 

Бр. 20-1896/1  

14 март 2016 година Министер за финансии, 

Скопје Зоран Ставрески, с.р. 



 Стр. 12 - Бр. 52                                                                                          18 март 2016 
 

 

 
 



18 март 2016  Бр. 52 - Стр. 13 

 
 

 



 Стр. 14 - Бр. 52                                                                                          18 март 2016 
 

 



18 март 2016  Бр. 52 - Стр. 15 

 
 

 



 Стр. 16 - Бр. 52                                                                                          18 март 2016 
 

 



18 март 2016  Бр. 52 - Стр. 17 

 
 

 



 Стр. 18 - Бр. 52                                                                                          18 март 2016 
 

 

                   
         
                                                                                                                  
                                          



18 март 2016  Бр. 52 - Стр. 19 

 
 

 



 Стр. 20 - Бр. 52                                                                                          18 март 2016 
 

 



18 март 2016  Бр. 52 - Стр. 21 

 
 

 



 Стр. 22 - Бр. 52                                                                                          18 март 2016 
 

 

                                                                                                                
 
 
                                                                                             
   
 
 
 
 
 



18 март 2016  Бр. 52 - Стр. 23 

 
 

 



 Стр. 24 - Бр. 52                                                                                          18 март 2016 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1301. 
Врз основа на член 5 став (3) од Законот за земјо-

делски задруги („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.23/13, 51/15, 193/15 и 39/16), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕ-
КУ СОРАБОТКА ВО ВРШЕЊЕТО НА УСЛУГИ-
ТЕ ОД СТРАНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА 
ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИ-
НИ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА СИСТЕМИ ЗА НА-
ВОДНУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕТХОДНО 
СКЛУЧЕН ДОГОВОР СО НАДЛЕЖЕН СУБЈЕКТ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на дејноста преку соработка во вршењето на услу-
гите од страна на земјоделската задруга за наводнува-
ње на земјоделски површини преку користење на сис-
теми за наводнување врз основа на претходно склучен 
договор со надлежен субјект за вршење на водостопан-
ска дејност. 

 
Член 2 

Договорот со надлежен субјект за вршење на водос-
топанска дејност се склучува за користење и одржува-
ње на дефинирана хидро-мелиоративна единица. 

 
Член 3 

За наводнување на хидро-мелиоративната единица, 
земјоделската задруга ги врши следните работи: 

- Набавка на вода за наводнување; 
- Распределба на водата за наводнување на члено-

вите и нечленовите на задругата во рамките на хидро-
техничка целина врз основа на договор; 

- Одржување на инфраструктурата за наводнување; 
- Утврдување на висината на надоместокот за на-

воднување и негова наплата и 
- Активности кои се неопходни за вршење на овие 

дејности. 
 

Член 4 
Земјоделската задруга обезбедува вода за водоко-

рисниците со кои има склучено договор за обезбедува-
ње на услуги. 

Во случај на одреден дефект на дел од системот за на-
воднување, земјоделската задруга треба да го отстрани 
дефектот и да им обезбеди вода на водокорисниците. 

Водокорисниците треба да ги пријават потребите за 
вода и земјоделските култури што ќе бидат засејувани 
на тоа земјиште во претходно утврден период за наред-
ната година. 

Земјоделската задруга треба да изготви план за на-
воднување на земјоделски култури за наредната го-
дина. 

Секој водокорисник треба да ги наводнува земјо-
делските површини наведени во договорот за обезбе-
дување на услуги.  

 
Член 5 

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

 
Бр.02-3396/1  

11 март 2016 година Министер, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р.  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

1302. 
Врз основа на член 19 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 
31/16), министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СТАНДАРДИ ЗА ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИ 

ОБЈЕКТИ ВО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска докумен-
тација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15 и 217/15) во чле-
нот 4 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 

„(4) Бесправни објекти за примарна обработка на 
земјоделски производи (освен настрешници и објекти 
за времено сместување) согласно Законот за земјодел-
ско земјиште кои се изградени на градежно земјиште, 
се смета дека го исполнуваат условот за усогласеност 
со намената на земјиштето утврдена во важечката ур-
банистичко-планска документација, доколку намената 
на земјиштето на кое се изградени спаѓа во групата на 
класа на намена-лесна индустрија (Г2), групата на кла-
са на намена-сервиси (Г3) и групата на класа на на-
мена-стоваришта (Г4).“ 

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-4027/1 Министер 

14 март 2016 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

_________ 
1303. 

Врз основа на член 54 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 
31/16 и 39/16), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА, ОЗНАЧУВАЊЕТО, 
НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКАТА НА ПРОЕКТИТЕ ОД 
СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА, КАКО И НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ 

ЗАПИСИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината, означувањето, на-

чинот на заверката на проектите од страна на одговор-
ните лица, како и начинот на користење на електрон-
ските записи  (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр.24/11, 68/13, 81/13 и 219/15) во членот 4 став 
(2) во точката 1 зборовите “или државна односно ло-
кална урбанистичка планска документација“ се замену-
ваат со зборовите “или урбанистичко-планска доку-
ментација“. 

Во ставот (3) во точката 1 зборовите “или државна 
односно локална урбанистичка планска документа-
ција“ се заменуваат со зборовите “или урбанистичко-
планска документација“. 



18 март 2016  Бр. 52 - Стр. 25 

 
 

 

Во ставот (4) во точката 1 зборовите “или државна 
односно локална урбанистичка планска документа-
ција“ се заменуваат со зборовите “или урбанистичко-
планска документација“. 

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 
“(6)По исклучок од ставовите (2), (3) и (4) од овој 

член, урбанистичкиот дел на проектот за подготвител-
ни работи, урбанистичкиот дел на основниот проект и 
урбанистичкиот дел на проектот на изведена состојба, 
не содржи извод од детален урбанистички план, урба-
нистички план за вон населено место, урбанистички 
план за село и урбанистичко-планска документација, 
доколку се работи за надградба на објект за индивиду-
ално домување од член 59-ѕ од Законот за градење.“ 

 
Член 3 

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

 
Бр. 01-4029/1 Министер 

14 март 2016 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1304. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка согласно со член 93, став 
1, алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија 
в.в. со член 41, став 2 од Законот за судовите, го обја-
вува следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција 

Кадрије Селмани, судија на Основен суд Скопје I - 
Скопје, поради нестручно и несовесно вршење на суд-
ската функција од член 75 став 1 алинеја 10 од Законот 
за судовите. 

 
Бр. 02-664/1 Судски совет 

15 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1305. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден  7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување Зем-промет АД Скоп-
је со седиште во Скопје на ул.„Бутелска“ б.б., во смис-
ла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 
од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено 
доставување до Комисијата за хартии од вредност и не-
навремено објавување на годишен извештај за финан-
сиските резултати, правниот статус и работењето за 
2014 година; полугодишен извештај за првите шест ме-
сеци од 2015 година и јавен повик и материјали за сви-
кување на седница на собрание на акционери. Со вак-

вото постапување од страна на друштвото е извршено 
непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 
160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Пра-
вилникот за формата и содржината на годишните, по-
лугодишните и тековните извештаи, материјали од ак-
ционерски собранија и извештај за сопственост на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известува-
ње кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Зем-промет АД Скопје, друштво со посебни 
обврски за известување, му се изрекува мерка јавно 
обелоденување  за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-34 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1306. 
Врз основа на  член 156,  член 160 став 1 и член 220 

став 1 точка а од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на седницата од-
ржана на ден 7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување Конзервна фабрика 
АД Струмица со седиште во Струмица на ул. „Климент 
Охридски“ бр. 45, во смисла на  член 156 и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненав-
ремено доставување до Комисијата за хартии од вред-
ност и ненавремено објавување на полугодишен из-
вештај за првите шест месеци од 2015 година. Со вак-
вото постапување од страна на друштвото е извршено 
непочитување на  член 156 и член 160 став (1) од Зако-
нот за хартии од вредност и Правилникот за формата и 
содржината на годишните, полугодишните и тековните 
извештаи, материјали од акционерски собранија и из-
вештај за сопственост на акционерските друштва со 
посебни обврски за известување кои се водат во регис-
тарот на Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Конзервна фабрика АД Струмица, друштво 
со посебни обврски за известување, му се изрекува 
мерка јавно обелоденување  за неправилностите и неза-
конитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-35 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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1307. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување ТД Солун 53 АД Гев-
гелија со седиште во Гевгелија на ул.„Маршал Тито“ 
бр. 90, во смисла на член 154, член 156, член 158-а и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, зара-
ди ненавремено доставување до Комисијата за хартии 
од вредност и ненавремено објавување на годишен из-
вештај за финансиските резултати, правниот статус и 
работењето за 2014 година; неревидирани финансиски 
извештаи за 2014 година; полугодишен извештај за 
првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и ма-
теријали за свикување на седница на собрание на акци-
онери. Со ваквото постапување од страна на друштво-
то е извршено непочитување на член 154, член 156, 
член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од 
вредност и Правилникот за формата и содржината на 
годишните, полугодишните и тековните извештаи, ма-
теријали од акционерски собранија и извештај за соп-
ственост на акционерските друштва со посебни об-
врски за известување кои се водат во регистарот на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на ТД Солун 53 АД Гевгелија, друштво со по-
себни обврски за известување, му се изрекува мерка 
јавно обелоденување за неправилностите и незакони-
тостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-36 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1308. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување Пролукс АД Велес со 
седиште во Велес на ул. „Васа Кошулчева“ б.б., во 
смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненав-
ремено доставување до Комисијата за хартии од вред-
ност и ненавремено објавување на годишен извештај за 
финансиските резултати, правниот статус и работењето 
за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 

2014 година; полугодишен извештај за првите шест ме-
сеци од 2015 година и јавен повик и материјали за сви-
кување на седница на собрание на акционери. Со вак-
вото постапување од страна на друштвото е извршено 
непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 
160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Пра-
вилникот за формата и содржината на годишните, по-
лугодишните и тековните извештаи, материјали од ак-
ционерски собранија и извештај за сопственост на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известува-
ње кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Пролукс АД Велес, друштво со посебни об-
врски за известување, му се изрекува мерка јавно обе-
лоденување  за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-37 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1309. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување Мак месо СФ АД 
с.Таринци, Карбинци со седиште во с.Таринци, Кар-
бинци, во смисла на член 154, член 156, член 158-а и 
член 160 став 1 од Законот за хартии од вредност, зара-
ди ненавремено доставување до Комисијата за хартии 
од вредност и ненавремено објавување на годишен из-
вештај за финансиските резултати, правниот статус и 
работењето за 2014 година; неревидирани финансиски 
извештаи за 2014 година; полугодишен извештај за 
првите шест месеци од 2015 година и јавен повик и ма-
теријали за свикување на седница на собрание на акци-
онери. Со ваквото постапување од страна на друштво-
то е извршено непочитување на член 154, член 156, 
член 158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од 
вредност и Правилникот за формата и содржината на 
годишните, полугодишните и тековните извештаи, ма-
теријали од акционерски собранија и извештај за соп-
ственост на акционерските друштва со посебни об-
врски за известување кои се водат во регистарот на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Мак месо СФ АД с.Таринци, Карбинци, 
друштво со посебни обврски за известување, му се из-
рекува мерка јавно обелоденување  за неправилностите 
и незаконитостите. 
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3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-38 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
_________ 

1310. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување Огражден АД Берово 
со седиште во Берово на ул.„Борис Кидрич“ бр.54, во 
смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненав-
ремено доставување до Комисијата за хартии од вред-
ност и ненавремено објавување на годишен извештај за 
финансиските резултати, правниот статус и работењето 
за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 
2014 година; полугодишен извештај за првите шест ме-
сеци од 2015 година и јавен повик и материјали за сви-
кување на седница на собрание на акционери. Со вак-
вото постапување од страна на друштвото е извршено 
непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 
160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Пра-
вилникот за формата и содржината на годишните, по-
лугодишните и тековните извештаи, материјали од ак-
ционерски собранија и извештај за сопственост на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известува-
ње кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Огражден АД Берово, друштво со посебни 
обврски за известување, му се изрекува мерка јавно 
обелоденување за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-39 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

1311. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување Слобода АД Охрид со 
седиште во Охрид на ул. „Стив Наумов“ бр.116, во 
смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненав-
ремено доставување до Комисијата за хартии од вред-
ност и ненавремено објавување на годишен извештај за 
финансиските резултати, правниот статус и работењето 
за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 
2014 година; полугодишен извештај за првите шест ме-
сеци од 2015 година и јавен повик и материјали за сви-
кување на седница на собрание на акционери. Со вак-
вото постапување од страна на друштвото е извршено 
непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 
160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Пра-
вилникот за формата и содржината на годишните, по-
лугодишните и тековните извештаи, материјали од ак-
ционерски собранија и извештај за сопственост на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известува-
ње кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Слобода АД Охрид, друштво со посебни об-
врски за известување, му се изрекува мерка јавно обе-
лоденување  за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-40 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

1312. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување Агросервис Автокуќа 
АД Скопје со седиште во Скопје на ул. „Антон Попов“ 
б.б., во смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 
160 став 1 од Законот за хартии од вредност, заради не-
навремено доставување до Комисијата за хартии од 
вредност и ненавремено објавување на годишен извеш-
тај за финансиските резултати, правниот статус и рабо-
тењето за 2014 година; неревидирани финансиски из-
вештаи за 2014 година; полугодишен извештај за први-
те шест месеци од 2015 година и јавен повик и матери-
јали за свикување на седница на собрание на акцио-
нери. Со ваквото постапување од страна на друштвото 
е извршено непочитување на член 154, член 156, член 
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158-а и член 160 став (1) од Законот за хартии од вред-
ност и Правилникот за формата и содржината на го-
дишните, полугодишните и тековните извештаи, мате-
ријали од акционерски собранија и извештај за соп-
ственост на акционерските друштва со посебни об-
врски за известување кои се водат во регистарот на Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Агросервис Автокуќа АД Скопје, друштво со 
посебни обврски за известување, му се изрекува мерка 
јавно обелоденување  за неправилностите и незакони-
тостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-41 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

1313. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување Живино комерц АД 
Штип со седиште во Штип на ул. „Рибник“ б.б., во 
смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненав-
ремено доставување до Комисијата за хартии од вред-
ност и ненавремено објавување на годишен извештај за 
финансиските резултати, правниот статус и работењето 
за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 
2014 година; полугодишен извештај за првите шест ме-
сеци од 2015 година и јавен повик и материјали за сви-
кување на седница на собрание на акционери. Со вак-
вото постапување од страна на друштвото е извршено 
непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 
160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Пра-
вилникот за формата и содржината на годишните, по-
лугодишните и тековните извештаи, материјали од ак-
ционерски собранија и извештај за сопственост на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известува-
ње кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на Живино комерц АД Штип, друштво со посеб-
ни обврски за известување, му се изрекува мерка јавно 
обелоденување  за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-42 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

1314. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување ОТЕКС АД Охрид со 
седиште во Охрид на ул. „7-ми Ноември“ бр.181, во 
смисла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 
став 1 од Законот за хартии од вредност, заради ненав-
ремено доставување до Комисијата за хартии од вред-
ност и ненавремено објавување на годишен извештај за 
финансиските резултати, правниот статус и работењето 
за 2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 
2014 година; полугодишен извештај за првите шест ме-
сеци од 2015 година и јавен повик и материјали за сви-
кување на седница на собрание на акционери. Со вак-
вото постапување од страна на друштвото е извршено 
непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 
160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Пра-
вилникот за формата и содржината на годишните, по-
лугодишните и тековните извештаи, материјали од ак-
ционерски собранија и извештај за сопственост на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известува-
ње кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на ОТЕКС АД Охрид, друштво со посебни об-
врски за известување, му се изрекува мерка јавно обе-
лоденување  за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-43 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

1315. 
Врз основа на член 154, член 156, член 158-а, член 

160 став 1 и член 220 став 1 точка а од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 7.3.2016 година донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. СЕ УТВРДУВА неправилност кај друштвото со 

посебни обврски за известување ИЦН-Фарм АД Скопје 
со седиште во Скопје на ул. „Првомајска“ б.б., во смис-
ла на член 154, член 156, член 158-а и член 160 став 1 
од Законот за хартии од вредност, заради ненавремено 
доставување до Комисијата за хартии од вредност и не-
навремено објавување на годишен извештај за финан-
сиските резултати, правниот статус и работењето за 
2014 година; неревидирани финансиски извештаи за 
2014 година; полугодишен извештај за првите шест ме-
сеци од 2015 година и јавен повик и материјали за сви-
кување на седница на собрание на акционери. Со вак-
вото постапување од страна на друштвото е извршено 
непочитување на член 154, член 156, член 158-а и член 
160 став (1) од Законот за хартии од вредност и Пра-
вилникот за формата и содржината на годишните, по-
лугодишните и тековните извештаи, материјали од ак-
ционерски собранија и извештај за сопственост на ак-
ционерските друштва со посебни обврски за известува-
ње кои се водат во регистарот на Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македонија. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение на ИЦН-Фарм АД Скопје, друштво со посебни 
обврски за известување, му се изрекува мерка јавно 
обелоденување за неправилностите и незаконитостите. 

3. Јавното обелоденување на утврдената неправил-
ност и незаконитост  од точка 1 ќе се изврши со објава-
ње на ова Решение на веб страната на Комисијата за 
хартии од вредност по неговата правосилност односно 
конечност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
Бр. УП1 10-44 Комисија за хартии од вредност 

10 март 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1316. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА 
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.2.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Вејце, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  
Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вејце, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  
Вејце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-3240/1  

25 февруари 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1317. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА  
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.2.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Велушина, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Велушина, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Велушина. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-3334/1  

26 февруари 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
1318. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 
153/2015 и 192/2015), директорот на Агенцијата за ка-
тастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА  
ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 1.3.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Кукуречани, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Битола. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кукуречани, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Кукуречани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-3507/1  

1 март 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
1319. 

Врз основа на член 69 став 4 од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15 и 6/16) директорот 
на Агенцијата за млади и спорт, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА СПОРТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на  легитимацијата на инспекторот за спорт (во натамошниот 

текст: легитимацијата). 
 

Член 2 
Легитимацијата е во правоаголна форма и се изработува на пластифицирана картичка со димензии 85мм 

Х 55мм. 
Легитимацијата на предната страна содржи: во најгорниот средишен дел грбот на Република Македонија, 

под него е испишан текстот: „Република Македонија“, а под него е испишан текстот: „Агенција за млади и 
спорт“.  

Во средината е испишан текстот „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, а под него е испишан текстот: „ИНСПЕКТОР ЗА 
СПОРТ“. Од левата страна има место за фотографија со димензии 25мм Х 30мм, а од десната страна има 
место за впишување на податоци за името и презимето и работното место на инспекторот за спорт.  

 На задната страна на легитимацијата е отпечатен текстот: „Носителот на оваа легитимација ги има сите 
овластувања од Законот за спортот“, под текстот има место за впишување на адреса на живеење, под него 
ЕМБГ, под него датум на издавање, под него од левата страна место за Регистарски број на легитимацијата, 
во средината место за печат, од десната страна место за потпис на директорот на Агенција за млади и спорт. 

Образецот на  легитимацијата е даден во Прилог,  кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Легитимацијата е сместена во кожна обвивка со два преклопа со црна боја и со димензии 90мм Х 60мм, 

под проѕирна пластична фолија.  
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
 

     Бр. 02-96/4  
1 март 2016 година Директор, 
             Скопје м-р Марјан Спасески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1320. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 став (1) точка 2) алинеја 2 од Законот за без-
бедност на храната („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 
43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УВОЗ 
НА ГУАР ГУМА СО ПОТЕКЛО ИЛИ ИСПОРАЧАНА 
ОД ИНДИЈА ПОРАДИ РИЗИК ОД КОНСУМИРАЊЕ 

НА ПЕНТАХЛОРОФЕНОЛ И ДИОКСИНИ (
*
) 

 
Член 1 

Со ова решение се утврдуваат посебните услови за 
увоз на гуар гума со потекло или испорачана од Индија 
поради ризик од консумирање на пентахлорофенол и 
диоксини. 

 
Член 2 

(1) Посебните услови за увоз се пропишуваат за 
пратки со гуар гума која е наменета за исхрана на луѓе-
то и животните, со тарифен број 1302 32 90 и тарифна  
под поделба 10 и 19. 

(2) Одредбите на ова решение се применуваат на 
пратки со преработена храна за животни и храна за лу-
ѓе или мешовити прехранбени производи кои содржат 
повеќе од 20 % од храната од став (1) на овој член.  

(3) Одредбите од ова решение нема да се примену-
ваат на пратки наменети за  лична употреба. 

 
Член 3 

(1) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на 
ова решение при увоз во Република Македонија треба 
да бидат придружени со аналитички извештај издаден 
од лабораторија акредитирана со ISO/IEC 17025 за ана-
лиза на пентахлорофенол во храната за животни и хра-
ната за луѓе, при што содржината на пентахлорофенол 
во храната не треба да биде над 0,01 мг/кг.  

(2) Во аналитичкиот извештај се наведуваат след-
ните податоци: 

а) резултати од земените мостри за лабораториско ис-
питување и извештајот од испитаните мостри за пен-
тахлорофенол, издадени од страна на надлежните органи; 

б) мерната неодреденост на лабораториски резултати; 
в) граница на детекција (LOD) на аналитичкиот метод и 
г) границата на квантификација (LOQ) на аналитич-

киот метод. 
(3) Земените мостри и анализи од став (2) на овој 

член треба да бидат во согласност со Правилникот за 
начинот и постапката на земање примероци за опреде-
лување на резидуи од пестициди во храната во рамки 
на официјалната контрола(*1).  

(4) Екстракцијата пред анализата на производи со гуар 
гума треба да се врши со закиселен растворувач. Испиту-
вањата треба да се вршат во акредитирани лаборатории за 
испитување на резидуи од пестициди според Quechers ме-
тод или според подеднакво сигурен метод. 

 
Член 4 

(1) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на 
ова решение при увоз во Република Македонија треба 
да бидат придружени со здравствен сертификат кој е 
даден во Прилог, кој е составен дел на ова решение. 

                            
()

Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на 

Европската комисија бр. 2015/175/ЕК од 5 февруари 2015 година 

во врска за утврдување на посебни услови за увоз на гуар гума со 

потекло или испорачана од Индија поради ризик од консумирање 
на пентахлорофенол и диоксини (CELEX бр. 32015R0175). 

(2) Здравствениот сертификат треба да биде попол-
нет, потпишан и заверен од овластен претставник на 
надлежниот орган на земјата на потекло Министер-
ството за трговија и индустрија во Индија или од над-
лежниот орган на земјата од каде е испорачана пратка-
та доколку таа земја е различна од земјата на потекло. 

 (3) Здравствениот сертификат треба да биде изгот-
вен најмалку на службениот јазик на земјата извозник, 
како и на македонски јазик со кирилично писмо и не 
треба да биде постар од четири месеци од датумот на 
неговото издавање. 

 
Член 5 

Секое поединечно пакување од пратка со храна од 
член 2 ставови (1) и (2) на ова решение, треба да биде 
идентификувано со код за идентификација кој треба да 
биде идентичен со кодот за идентификација наведен во 
извештаите од добиените резултати од спроведените 
лабораториски анализи од член 3 на ова решение и со 
здравствениот сертификат кој ја придружува пратката 
од член 4 на ова решение.  

 
Член 6 

Операторите со храна или нивни овластени претстав-
ници пред секое пристигнување на пратка со храна од 
член 2 ставови (1) и (2) на ова решение, до државниот 
инспектор за храна и официјалниот ветеринар на инспек-
циските места на граничните премини, треба да достават 
претходно известување за датумот и времето на пристиг-
нување на пратката и видот на пратката, најмалку еден ра-
ботен ден пред нејзиното физичко пристигнување. 

 
Член 7 

(1) Државниот инспектор за храна и официјалниот 
ветеринар на инспекциските места на граничните пре-
мини официјалните контроли треба да ги извршат пред 
пратката да се пушти во слободен промет во Република 
Македонија, од моментот кога пратката е пристигната 
и е физички достапна за земање на мостри на инспек-
циски места на граничениот премин за влез. 

(2) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) од 
ова решение кои се наменети за увоз во Република Маке-
донија, подлежат на проверка на документи од страна на 
државниот инспектор за храна и официјалниот ветеринар 
на инспекциските места на граничните премини за пот-
врдување дека се придружени со резултатите од земените 
мостри и нивните анализи и со здравствениот сертификат 
согласно членовите 3 и 4 на ова решение. 

(3) Државниот инспектор за храна и официјалниот 
ветеринар на инспекциските места на граничните пре-
мини врши проверка на идентитетот и врши физички 
преглед на сите пратки со храна, вклучувајќи и лабора-
ториски анализи со земање на 5% од пратките. 

(4)  Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на 
ова решение, пред да се пуштат во слободен промет 
треба да подлежат на официјална контрола и да се чу-
ваат под надзор се додека не се добијат резултатите од 
лабораториските анализи. 

(5) Доколку пратката со храна од член 2 ставови (1) и 
(2) на ова решение не е придружена со соодветната доку-
ментација од став (2) на овој член, пратката не треба да 
влезе во Република Македонија и истата треба да се врати 
назад во земјата на потекло или да се уништи. 

(6) Државниот инспектор за храна и официјалниот ве-
теринар на инспекциските места на граничните премини 
го одобруваат влезот на пратката до крајното место на 
дестинација по завршување на проверките од ставовите 
(2) и (3) на овој член со задоволителни резултати. 

(7) Здравствениот сертификат од член 4 на ова ре-
шение и резултатите од земените мостри и нивни ана-
лизи од член 3 на ова решение треба да ја придружува-
ат пратката со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова 
решение, до крајното место на дестинација. 
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Член 8 
(1) Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение не треба да се разделуваат се додека сите 

официјални контроли согласно член 7 на ова решение не бидат завршени од страна на државниот инспектор 
за храна и официјалниот ветеринар на инспекциските места на граничните премини. 

(2) Доколку дојде до разделување на пратката, потребно е копија од документацијата да ја придружува 
пратката се додека не се пушти во слободен промет. 

 
Член 9 

Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение можат да бидат пуштени во слободен промет по завршува-
њето на сите официјални контроли и добиените наоди од извршените лабораториски анализи согласно ова решение. 

 
Член 10 

Пратките со храна од член 2 ставови (1) и (2) на ова решение се враќаат назад во земјата на потекло или земјата од 
каде е испорачана пратката доколку е различна од земјата на потекло или се постапува со нив согласно одредбите од 
членовите 91, 92, 93 и 94 од Законот за безбедност на храната доколку при официјалните контроли се утврди дека: 

 - кодот за идентификација не е во согласност со кодот на лабораториските анализи од член 3 на ова реше-
ние и здравствениот сертификат кој ја придружува пратката од член 4 на ова решение; 

- има несоодветна документација односно непотполна документација и/или 
- во наодите од извршените лабораториски анализи е утврдена висока содржина на пентахлорофенол над 

дозволената количина или резидуи од пестициди над дозволената количина или храната од член 2 на ова ре-
шение не е во согласност со прописите од областа на безбедноста на храната. 

 
Член 11 

Ова решение престанува да важи со пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија. 
 

Член 12 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

      Бр. 17-388/3 Директор на Агенцијата 
7 март 2016 година за храна и ветеринарство, 
           Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1321. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, 
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15 и 06/16), како и член 31 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 
33/15),  постапувајќи по барањето на Друштвото за 
производство на електрична енергија ЕКО ГРИН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за 
производство на електрична енергија, на седницата од-
ржана на 16.3.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на ул. „71“ бр. 8 Волково Ѓорче Петров - Скопје, 
согласно член 39 став 1 од Законот за енергетика, му се 
издава  лиценца, за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија од фотонапонска 
електроцентрала ФЕЦ „ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ“. 

2. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 
33/15), дополнително ќе донесе одлука за влегување во 
сила на оваа лиценца, откако инвеститорот од ставот 1 
на овој член, во рок определен во Одобрението за гра-
дење, ќе достави извештај за извршен технички прег-
лед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект 
се става во употреба.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га извршувањето на истата. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-156/15  

16 март 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. 
„71“ бр. 8 Волково Ѓорче Петров - Скопје. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 264.01.1/16 

4. Број на деловниот субјект – 7003234 
 
5. Единствен даночен број – 4044014510232 
 
6. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, од 
фотонапонска електроцентрала, во обем согласно тех-
ничките карактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала ФЕЦ 
„ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ“ во општина Македонски Брод. 

 
8. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

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

 
9. Право на приклучување, пристап и користење 

на системот за дистрибуција на електрична енер-
гија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство на електрична енергија ЕКО ГРИН 
ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „71“ бр. 8 
Волково Ѓорче Петров - Скопје, (во понатамошниот 
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-
зарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
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изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
11. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
12. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
13. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
14. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

 
15. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
17. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА ФЕЦ „ЕКО ГРИН 

ЕНЕРЏИ“ 
1. име на фотонапонска електроцентрала – ФЕЦ 

„ЕКО ГРИН ЕНЕРЏИ“  со инсталирана моќност 993 
kW;  

2. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2015 година, 
- година на завршеток на градба - 2016 година, 
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- година на почеток на работа - 2016 година, 

- проценет животен век на фотонапонска електро-

централа - 35 години. 

3. Податоци за опремата: 

- Број на фотонапонски модули -3972 x 250W; 

- Тип и производител  на фотонапоски модул –по-

ликристални панели 250, ZNSHINE SHINELINE 

SOLAR; 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул;  

- Моќнoст на модул: 250 kW,, 

-  Напон на модул : 30,1 V, 

-  Струја на модул: 8,3 А 

- Вкупна инсталирана моќност 993 kW; 

4. Тип и производител  на инвертор PLATINUM, 

CMA, STEKA, 44 x 22000W 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст на инвертор:DC 1000V, 

- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV. 

5. Годишно сончево зрачење на таа локација -1650 

kWh/m2. 

6. Очекувано производство на електрична енергија 

-1.300 MWh годишно. 

__________ 

1322. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од  

Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 

16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

192/15, 215/15 и 06/16) и член 28 од Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 

весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи 

по барањето на Друштво за консалтинг, трговија и ус-

луги РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје на седницата од-

ржана на 16.3.2016 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИ-

ТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на адреса бу-

левар Партизански Одреди бр.14/вл.1 кат 5 - број X 

Скопје - Центар сe издава лиценца за вршење на енер-

гетската дејност снабдување со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност снабдување со 

електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Ли-

ценца за вршење на енергетска дејност снабдување со 

електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа 

одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 12-01/16  

16 март 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за консалтинг, трговија и услуги РИТАМ 

ЕНЕРЏИ ДОО Скопје, со седиште на адреса булевар 
Партизански Одреди бр.14/вл.1 кат 5 - број X Скопје – 
Центар 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Снабдување со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
16.3.2016 година 
 
4. Датум на важење на лиценцата 
16.3.2026 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ – 265.11.1/16 
 
6. Број на деловниот субјект – 6827306 
 
7. Единствен даночен број – 4080012532308 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 
енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 
на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 
енергија од земјата и од странство, заради продажба на 
потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 
на електропреносниот или операторите на електродис-
трибутивните системи како и продажба на купувачи во 
странство, согласно член 79 од Законот за енергетика.  

 
9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 
 Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
склучување на соодветни договори за купување и про-
дажба на електрична енергија  и договори за закупува-
ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 
целата територија на Република Македонија и стран-
ство. 

 
11.  Услови и начин на извршување на об-

врските на носителот на лиценцата  
 Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-
вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 
и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-
жечките тарифи, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција за елек-
тричната енергија која се обврзал да ја испорача на 
своите потрошувачи 
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- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-

тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

и правилата за пазарот на електричната енергија во од-

нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 

се исполнат обврските кон купувачите како и да ги ис-

полни барањата за финансискo обезбедувањe утврдени 

со пазарните правила; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 
- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 
извештаи за своите трансакции и деловните активности 
што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-
риторијата на Република Македонија работи во соглас-
ност со законите, другите прописи и општи акти на Ре-
публика Македонија, а особено оние кои се однесуваат 
на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, 
заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 
заштита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето и заштита при работа; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 
енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-
циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-
муникација со потрошувачите; 

 

12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција  

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  
 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-
трична енергија според  купопродажните договори, 
според напонското ниво на приклучок  и категоријата 
на потрошувачите, согласно Табела 1 и Табела 2 кои се 
составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со елек-
трична енергија; 

- како и други промени во работењето во соглас-
ност со Правилникот за лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид во целокупната документација која 
што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 

16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 
Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  
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1323. 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ,  
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Во Одлуката за влегување во сила на Лиценца за 

вршење на енергетска дејност, производство на елек-
трична енергија на Друштвото за производство, трго-
вија на големо и мало, увоз-извоз и услуги ЕНЕРГО-
РЕМОНТ-МЗТ-ХЕРЦ ДОО Битола, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 42/16 година, 
се врши исправка во прилог 2, точка 4, алинеја 2 Моќ-
ност привидна: 980 kVA, се заменува со: „Моќност 
привидна: 1000 kVA“ и алинеја 3 Моќност активна: 784 
kW се заменува со: „Моќност активна: 800 kW“. 

 
УП-1 Бр. 07-160/15  
1 март 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1324. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 15, а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 25/2000, 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, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 
43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 
188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 
150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 
37/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 
март 2016 година, утврди пречистен текст на Правил-
ник за утврдување на начин и методологија за утврду-
вање на цени на ортопедски и други помагала. Пречис-
тениот текст го опфаќа: Правилникот за утврдување на 
начин и методологија за утврдување на цени на орто-
педски и други помагала („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” број 81/2010), Правилникот за изме-
нување и дополнување на Правилникот за утврдување 
на начин и методологија за утврдување на цени на 
ортопедски и други помагала („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 181/2011), Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за утврду-
вање на начин и методологија за утврдување на цени 
на ортопедски и други помагала („Службен весник на 
Република Македонија” број 189/2014) и Правилникот 
за изменување и дополнување на Правилникот за ут-
врдување на начин и методологија за утврдување на 
цени на ортопедски и други помагала („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 46/2015) 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И  

ДРУГИ ПОМАГАЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат начинот и методо-

логијата за утврдување на цени на ортопедските и дру-
ги помагала што како основни здравствени услуги за 
осигурените лица ги обезбедува и надоместува Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија. 

Член 2 
Референтна цена на помагалото е максималниот из-

нос кој Фондот го обезбедува за одредено помагало. 
Референтната цена на помагалата се гарантира за 

сите осигурени лица. 
 

Член 3 
Референтната цена на помагалата се одредува со 

споредбена анализа на цените на помагалата во Репуб-
лика Македонија и во референтните земји утврдени со 
член 63-в од Законот за здравствено осигурување. 

 
Член 4 

Основни критериуми за утврдување на референтни 
цени на ортопедските и другите помагала се следните: 

- Pеферентната цена на истовидно ортопедско и 
друго помагало во референтните земји и 

- Pеферентната  цена  на  истовидно ортопедско и 
друго помагало во Република Македонија. 

 
Член 5 

Извори на податоци за големопродажните цени на 
помагалата во референтните земји се последните обја-
вени цени до денот на пресметката на официјалната 
веб-страна на надлежните органи за утврдување на ре-
ферентни цени во: Република Словенија, Република 
Хрватска, Република Бугарија и Република Србија, ка-
ко и цените утврдени со Одлука за утврдување на ре-
ферентни цени на ортопедски и други помагала за кои 
осигурените лица можат да остварат право на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
што ја донесува Управниот одбор на Фондот. 

 
Член 6 

Pеферентната цена на ортопедското и друго помага-
ло во референтните земји, се изразува во денарска про-
тиввредност по средниот курс на Народна банка на Ре-
публика Македонија на денот на пресметувањето. 

 
Член 7 

Како референтна цена на помагалото во референ-
тната земја се зема најниската референтна цена на ис-
тото помагало во таа земја. 

Ако во некоја од референтните земји нема референ-
тна цена за одредено помагало, споредбата од член 8 се 
врши со референтните цени од земјите во кои таква це-
на има. 

Во случај кога само во една од референтните земји 
има референтна цена на ортопедското и друго помага-
ло споредбата од член 8 се врши со референтната цена 
од таа земја.  

 
Член 8 

Pеферентната цена на помагалото се утврдува со 
споредба на најниската цена  на истото помагало во ре-
ферентните земји утврдени со Законот за здравствено-
то осигурување и референтната цена на истовидно 
ортопедско и друго помагало во Република Македо-
нија. 

Како референтна цена се утврдува пониската од 
овие две цени. 

 
Член 9 

Референтна цена за помагалото за кое по првпат се 
утврдува pеферентна цена се добива со споредување на 
неговата пазарна цена во Република Македонија и нај-
ниската цена за истото помагало во референтните 
земји. 

При тоа, како референтна цена  се утврдува понис-
ката од овие две цени. 
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Член 10 
Цена на помагалото за кое не е можно да се опреде-

ли цена за споредба од референтните земји, се утврду-
ва врз основа на предлог-цена и медицинско – економ-
ска студија која треба да ја достави на носителот на Ре-
шението за ставање на ортопедското помагало во про-
мет на територијата на Републока Македонија. 

   
Член 11 

За утврдување на референтните цени на ортопед-
ските и други помагала директорот на Фондот формира 
постојана Комисија за утврдување на референтни цени. 

Комисијата се состои од најмалку 8 (осум) членови, 
лица вработени во Фондот од кои едниот е претседател. 

Комисијата е самостојна во својата работа и работи 
врз основа на овој правилник и другите позитивни за-
конски прописи. 

Комисијата за својот ангажман добива месечен на-
доместок. 

Член 12 
Комисијата за утврдување на референтни цени ис-

праќа до Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија писмен предлог за рефе-
рентни цени, со дадено oбразложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pеферентни цени ce предложуваат за одделно пома-

гало според списокот на ортопедски помагала што е 

составен дел на Правилникот за индикациите за оства-

рување на право на ортопедски и други помагала. 

Референтните цени на помагалата со oдлукa ги ут-

врдува Управниот одбор на Фондот. 

 

Член 13 

Референтните цени се усогласуваат најмалку еднаш 

годишно. 

 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 
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