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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

3848.
Врз основа на член 56-a став 1 алинеја 3 од Законот
за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010,
156/2010, 53/2011, 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,
37/2016, 120/2016 и 142/2016), Владата на Република
Македонија на седницата одржана на 1 септември 2016
година, донесе

3850.
Врз основа на член 210 став (2) од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11,
47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15 и 71/16), министерот за одбрана, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, претставник од Сојузот на Стопански комори на Македонија се разрешува Тања Дејаноска.
2. За член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, претставник од
Сојузот на Стопански комори на Македонија, се именува Ина Манчевска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6961/1
Претседател на Владата
1 септември 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
Емил Димитриев, с.р.
________
3849.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 септември 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА БОРБА ПРОТИВ
ТЕРОРИЗАМ
1. Тони Јакимовски се разрешува од должноста Национален координатор за борба против тероризам, на
негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24 – 6962/1
1 септември 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И ПРОВЕРКА НА
ФИЗИЧКАТА СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА ВО
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НА АКТИВНИОТ ВОЕН ПЕРСОНАЛ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата) на активниот воен персонал.
Член 2
Проверка на физичката способност, се спроведува:
- на кандидатите за прием на служба во Армијата
како активен воен персонал и
- на активниот воен персонал на служба во Армијата.
Член 3
Одржувањето на физичката способност на активниот воен персонал на служба во Армијата (во натамошниот текст: персонал), се спроведува согласно плановите и програмите за борбена обука.
Член 4
За спроведување на мерките и активностите за проверката и одржувањето на физичката способност за
служба во Армијата, од страна на министерот за одбрана се формира Комисија за проверка на физичката способност.
Член 5
Проверка на физичката способност за служба во
Армијата се спроведува преку:
1) утврдување на физичката способност на кандидатите за прием на служба во Армијата како активен воен
персонал и
2) контролен преглед на физичката способност на
персоналот во текот на службата во Армијата, кој се
врши со:
- редовна проверка на физичката способност;
- вонредна проверка на физичката способност.
Член 6
Редовна проверка на физичката способност на персоналот се спроведува еднаш во текот на календарската година и тоа во:
- основен термин, во периодот од април до јуни во
тековната година и
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- дополнителен термин, во периодот од септември
до ноември во тековната година.
Вонредна проверка на физичката способност се
спроведува:
- на кандидатите за упатување во мисии надвор од
територијата на Република Македонија,
- на кандидатите за упатување на стручно оспособување и усовршување и специјализација за потреби на
службата и
- по потреба на службата, а врз основа на наредба
на министерот за одбрана и началникот на Генералштабот на Армијата.
Член 7
На персоналот кој од оправдани, објективни причини бил спречен да се јави на проверка на физичката
способност во основниот термин, физичката способност му се проверува во дополнителен термин.
Како оправдани, објективни причини на спреченост
за спроведување на проверка на физичката способност,
се сметаат:
- отсуство од работа поради потреби на службата,
- отсуство од работа поради боледување, годишен
одмор или друго отсуство од работа во согласност со
закон,
- ослободување за извршување на одредени должности во службата за период до шест месеци, врз основа на решение на Военолекарската комисија.
Во дополнителен термин се врши проверка на физичката способност и на персоналот кој:
- побарал да ја поправи оценката добиена на основниот термин за проверка на физичката способност или
- на последното службено оценување бил оценет со
оцена „не задоволува“ по критериумот физичка способност.
Проверка од ставот 3 на овој член се спроведува по
истекот на шест месеци од последното службено оценување.
Член 8
Проверка на физичката способност се спроведува
со стандарден и алтернативен тест за проверка на физичката способност.
Со стандардниот тест за проверка на физичката
способност се врши проверка на физичката способност
на кандидатите за прием на служба во Армијата како
активен воен персонал и на персоналот во текот на
службата во Армијата на возраст до 50 години за мажи
и до 45 години возраст за жени.
Стандардниот тест за проверка на физичката способност се спроведува во дисциплините:
- склекови,
- стомачни подигнувања и
- трчање на 3.200 метри.
По исклучок од став 3 на овој член, на персоналот
кој со наод, оценка и мислење од специјалист е ослободен од проверка на физичката способност за дисциплината трчање на 3.200 метри, проверката на физичката
способност за таа дисциплина се заменува со една од
дополнителните дисциплини и тоа:
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- возење ергометар на 10 км или
- пешачење на четири км.
Ослободувањето за дисциплината трчање на 3.200
метри, не може да се спроведе во две последователни
години.
Со алтернативниот тест за проверка на физичката
способност се врши проверка на физичката способност
на персоналот над 50 години возраст за мажи и над 45
години возраст за жени.
Алтернативниот тест за проверка на физичката способност се спроведува во дисциплината марш во должина од 5 километри.
Алтернативниот тест од став 7 на овој член не се
спроведува со персоналот поставен на должност во
полкот за Специјални Операции, припадниците на Воената полиција и на АВП кои се кандидати за упатување
во мисии.
Член 9
Одредувањето на возраста, во смисла на овој правилник, се врши на начин што од бројот на тековната
година во која што се спроведува проверката на физичката способност се одзема бројот на годината во која е
родено лицето на кого му се врши проверката на физичката способност.
Член 10
Проверката на физичката способност не се спроведува на:
- персоналот кој согласно член 51-а став 1 од Законот за служба во АРМ подолго од шест месеци во годината е упатен да врши друга должност, за која службено оценување врши надлежниот старешина, каде
што ја извршувал должноста,
- персоналот за кој согласно со член 51-б од Законот за служба во АРМ, не му се врши службено оценување и
- персоналот кој до почетокот на термините одредени за проверка ќе приложат наод, оценка и мислење на
Военолекарската комисија за ослободување од одредени должности во службата за период до шест месеци.
По престанокот на причините за ослободување,
проверката на физичката способност на персоналот од
став 1 на овој член, се спроведува на првиот нареден
термин за проверка.
Член 11
За време на спроведувањето на проверката за физичката способност, со наредба на командантите на соодветните рамништа, се обезбедува екипа за санитетска поддршка.
Член 12
Постигнатите резултати од проверката на физичката способност за служба во Армијата, се искажуваат во
бодови, согласно стандардите (нормите) за проверка на
физичката способност, кои се дадени во Прилог бр.1 и
се составен дел на овој правилник.
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Се смета дека персоналот,односно кандитатот за
прием на служба во Армијата како активен воен персонал, го положил тестот од членот 7 од овој правилник,
доколку во секоја дисциплина го постигнал минимумот
на бодови и тоа:
- за персоналот поставен во Министерството за одбрана, Генералштабот на Армијата, Здружената Оперативна Командата, Командата за Обука и Доктрини, Военомедицинскиот центар, Воениот оркестар и Воената
академија................................................................. 51 бод,
- за персоналот поставен во единиците на Армијата,
освен во полкот за Специјални Операции и единиците
на Воена полиција ................................................. 61 бод,
- за персоналот поставен во единиците на Воена полиција ...................................................................... 71 бод,
- за персоналот поставен во полкот за Специјални
Операции и водот за специјални намени во воздухопловната бригада...................................................... 81 бод.
Член 13
Персоналот кој не се јавил на проверка на физичката способност и персоналот кој не ги исполнил стандардите (нормите) во една од дисциплините: склекови,
стомачни вежби, трчање на 3.200 метри, нормата од дополнителната дисциплина и нормата од алтернативниот тест, се смета дека не го положил тестот.
Член 14
Персоналот кој до почетокот на проверката на физичката способност не се јавил на истата, а не приложил наод, оценка и мислење на Военолекарската комисија за ослободување од одредени должности во службата за период до шест месеци, се смета дека истиот не
го положил тестот и се оценува со оценка „не задоволува".
Член 15
Оценката на физичката способност на персоналот
претставува аритметичка средина на вкупно освоените
бодови по дисциплините од стандардниот, односно од
алтернативниот тест и тоа за:
а) персоналот поставен во Министерството за одбрана, Генералштабот на Армијата, Здружената Оперативна Командата, Командата за Обука и Доктрини, Воениот оркестар и Воениомедицинскиот центар со
оценка:
- „не задоволува"……....................…... до 50 бодови,
- „задоволува".............................. од 51 до 64 бодови,
- „добар"…………………........... од 65 до 74 бодови,
- „се истакнува"........................... од 75 до 84 бодови,
- „особено се истакнува"……... од 85 до 100 бодови.
Исполнета норма од било која дисциплина од алтернативниот тест за оваа категорија на персонал, се
бодира со 51 бод.
б) персоналот поставен во единиците на Армијата
(освен во полкот за Специјални Операции и единиците
на Воена полиција) со оценка:
- „не задоволува”................................... до 60 бодови,
- „задоволува”.............................. од 61 до 65 бодови,
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- „добар”...................................... од 66 до 75 бодови,
- „се истакнува”........................... од 76 до 85 бодови,
- „особено се истакнува”…..... од 86 до 100 бодови.
Исполнета норма од било која од дополнителната
дисциплина за оваа категорија на персоналoт, се бодира со 61 бод.
в) персоналот поставен во единиците на Воена полиција:
- „не задоволува”................................... до 70 бодови,
- „задоволува”.............................. од 71 до 80 бодови,
- „добар”...................................... од 81 до 85 бодови,
- „се истакнува”.......................... од 86 до 90 бодови,
- „особено се истакнува”.......... од 91 до 100 бодови.
Исполнета норма од било која од дополнителната
дисциплина за оваа категорија на персонал, се бодира
со 71 бод.
г) персоналот на полкот за Специјални Операции и
водот за специјални намени во Воздухопловната бригада со оценка:
- „не задоволува"................................... до 80 бодови,
- „задоволува"............................ од 81 до 84 бодови,
- „добар"……............................ од 85 до 89 бодови,
- „се истакнува".......................... од 90 до 94 бодови,
- „особено се истакнува"........... од 95 до 100 бодови.
Исполнета норма од било која од дополнителната
дисциплина за оваа категорија на персонал се бодира
со 81 бод.
Член 16
Оценката на физичката способност на персоналот
кој со наод, оценка и мислење од специјалист е ослободен од проверка на физичката способност за дисциплината трчање на 3.200 метри и истата ја заменува со една од дополнителните дисциплини е задоволува.
Член 17
Резултатите од проверката на физичката способност, за секој припадник на персоналот поединечно, се
внесуваат на Образец за евиденција на резултатите од
проверката на физичката способност, кој е даден во
Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.
Член 18
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот на одржување и проверка на физичката способност за служба во
Армијата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија" бр. 68/11).
Член 19
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1
јануари 2017 година.
Бр.01-5280/1
2 септември 2016 година
Скопје

Министер за одбрана,
Зоран Јолевски, с.р.
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Стр. 8 - Бр. 170

7 септември 2016
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Стр. 10 - Бр. 170

7 септември 2016

7 септември 2016
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Стр. 12 - Бр. 170

7 септември 2016

7 септември 2016

Бр. 170 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 170

7 септември 2016

7 септември 2016

Бр. 170 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 170

7 септември 2016

7 септември 2016

Бр. 170 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 170

7 септември 2016

7 септември 2016

Бр. 170 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 170

7 септември 2016

7 септември 2016

Бр. 170 - Стр. 21

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3851.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВИСИНАТА НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК, ОДНОСНО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА
ЗА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на наследство и подарок, односно на решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
73/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-5544/1
29 август 2016 година
Министер за финансии,
Скопје
м-р Кирил Миноски, с.р.
________
3852.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВИСИНАТА НА ДАНОК НА ПРОМЕТ
НА НЕДВИЖНОСТИ, ОДНОСНО НА РЕШЕНИЕ ЗА
ОДБИВАЊЕ НА ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА ЗА ДАНОК
НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на промет
на недвижности, односно на решение за одбивање на
даночната пријава за данок на промет на недвижности
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
73/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-5545/1
29 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

3853.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО
ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-5546/1
29 август 2016 година
Министер за финансии,
Скопје
м-р Кирил Миноски, с.р.
_________
3854.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ АКЦИЗНА ДОЗВОЛА, ОДНОСНО
НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ИЗДАВАЊЕ АКЦИЗНА ДОЗВОЛА
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање акцизна дозвола („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 160/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-5547/1
29 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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7 септември 2016

3855.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА АКЦИЗНОПОВЛАСТЕНО КОРИСТЕЊЕ, ОДНОСНО НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА АКЦИЗНО-ПОВЛАСТЕНО
КОРИСТЕЊЕ

3857.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА
ОДЛАГАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОЧЕН ДОЛГ
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката на одлагање за плаќање на
даночен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06).

Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање одобрение за акцизно-повластено користење, односно на решение за
одбивање на барањето за издавање одобрение за акцизно-повластено користење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/11).

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3858.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе

Бр. 20-5548/1
29 август 2016 година
Министер за финансии,
Скопје
м-р Кирил Миноски, с.р.
_________
3856.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО
ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 20-5549/1
29 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Бр. 20-5550/1
29 август 2016 година
Министер за финансии,
Скопје
м-р Кирил Миноски, с.р.
_________

ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИОТ
ДАНОК, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА АКТ
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАНОЧНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ФИСКАЛЕН СИСТЕМ
НА ОПРЕМА, ОДНОСНО ФИСКАЛНА АПАРАТУРА И ИНТЕГРИРАН АВТОМАТСКИ СИСТЕМ
ЗА УПРАВУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за намалување на пресметаниот
данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување и користење на фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем на управување („Службен весник на Република
Македонија” бр. 174/14).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 20-5551/1
29 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

7 септември 2016

Бр. 170 - Стр. 23

3859.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ УПЛАТЕНИОТ
ДАНОК
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок („Службен весник на Република Македонија”
бр. 174/14).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 20-5552/1
29 август 2016 година
Министер за финансии,
Скопје
м-р Кирил Миноски, с.р.
_________
3860.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО
ЗА ПАУШАЛНО ПЛАЌАЊЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ
ДАНОК НА ДОХОД
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за паушално плаќање на персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија” бр. 162/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 20-5553/1
29 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

3861.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ, ОДНОСНО
НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ
НА БАРАЊЕТО ЗА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ
ПО ОСНОВ НА ВОВЕДУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за даночно ослободување, односно
недонесување на решение за одбивање на барањето за
даночно ослободување по основ на воведување на опрема за регистрирање на готовински плаќања („Службен весник на Република Македонија” бр. 162/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 20-5554/1
29 август 2016 година
Министер за финансии,
Скопје
м-р Кирил Миноски, с.р.
_________
3862.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за прифаќање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена
вредност, односно недонесување на решение за одбивање на пријавата за отповикување на регистрацијата
за данокот на додадена вредност (“Службен весник на
Република Македонија” бр. 162/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 20-5555/1
29 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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3863.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ,
ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА
ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за прифаќање на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност, односно
недонесување на решение за одбивање на пријавата за
регистрација за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 162/11).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 20-5556/1
29 август 2016 година
Министер за финансии,
Скопје
м-р Кирил Миноски, с.р.
_________
3864.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРОМЕНА НА
ДАНОЧНИОТ ПЕРИОД
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на промена на даночниот период
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
31/10).
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 20-5557/1
29 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3865.
Врз основа на член 100 став (4) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15 и 27/16), министерот за труд и социјална
политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИТЕ И НОРМАТИВИТЕ
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА УСТАНОВИТЕ ЗА
ДЕЦА
Член 1
Во Правилникот за стандардите и нормативите за
вршење на дејноста на установите за деца („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 28/14, 40/14,
136/14 и 71/15), членот 17 се менува и гласи:
„(1) Просторијата за изолација е со површина од
најмалку 6,0 м2, а за детска градинка со мал капацитет
може да биде со површина од најмалку 5,0 м2 или истата да е во склоп на административната просторија,
одделена со параван.
(2) Просторијата за изолација е наменета за тукушто разболено дете, одделена од просториите за
престој, меѓутоа треба да е поврзана со простор во кој
постојано присуствува вработено лице.“
Член 2
Во член 21 по ставот (1) се додава нов став (2) кој
гласи:
„(2) За детска градинка од мал капацитет заедничката просторија од ставот (1) на овој член може да биде со површина од најмалку 6,0 м2 .“
Ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови
(3), (4), (5), (6 и (7).
Член 3
Во член 23 по ставот (14) се додава нов став (15) кој
гласи:
„(15) За детската градинка од мал капацитет наместо просториите од ставовите (12), (13) и (14 ) може да
има една просторија со површина од најмалку 10 м2.
Ставот (15 ) станува став (16).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-5905/3
1 септември 2016 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

7 септември 2016
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3866.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од
Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата,
содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на
Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели од серијата „Икони на светци“, со име
„свети Никола Чудотворец“.
2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 5000
(петилјади) парчиња ковани пари за колекционерски
цели со име „свети Никола Чудотворец“, изработени од
сребро Ag925, со тежина на среброто од 31,1 г, чистота
на среброто од 28,77 г и во форма на правоаголник со
димензии 30 х 45 мм.
3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):
- на аверсот, во горниот дел од монетата се прикажани грбот на Република Македонија, натписот „100
дeнари“ на македонски јазик, како и годината на издавање „2016“. Во централниот дел на монетата, од лево,
е претставена слика на базиликата Св. Никола во Бари
(Италија). Долу е прикажан мозаикот од влезот на руската православна црква Св. Никола во Бари. Од десно
се статуата на св. Никола во катедралата Св. Исак во
Санкт Петербург, ознаката „Ag925“, како и тежината
на монетата „31.1 г“. На долниот дел е испишан називот „Република Македонија“ на македонски јазик.
- на реверсот, во централниот дел од монетата е
претставен гравиран и насликан портрет на св. Никола
Чудотворец врз основа на иконата во црквата на св. Серафим Саровски во Санкт Петербург. Под портретот
стои натписот: „свети Никола Чудотворец“ (на руски
јазик).
4. Продажната цена по која Народната банка ги
продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир
од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот,
производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.
5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата парa за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата
на Република Македонија.
6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/X-1/2016
7 септември 2016 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

3867.
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот,
постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА
ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ
1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за
колекционерски цели од серијата „Икони на светци“,
со име „свети Никола Чудотворец“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О.бр.02-15/X-1/2016 од 7 септември 2016
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 170/16).
2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1
на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на Одлуката за пуштање во оптек кована пара за
колекционерски цели О.бр.02-15/X-2/2016 од 7 септември 2016 година во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Гувернер
и претседавач на Советот
на Народна банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр.02-15/X-2/2016
7 септември 2016 година
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3868.
Врз основа на член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во
врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување
на услугите опфатени со универзална услуга („Службен
весник на Република Македонија” број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден
30 август 2016 година ја донесе следната
ОДЛУКА
I
Се утврдува износот на средствата кои сите оператори на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат минимум бруто приход од 100.000 евра
од обезбедување на јавни електронски комуникациски
мрежи и/или услуги, уплаќаат средства за компензација
на нето трошоците на давателот на универзалната услуга
во компензацискиот фонд за универзална услуга за 2016
година, во висина од 0,30% од вкупниот приход што го
има операторот од обезбедување на јавни електронски
комуникациски мрежи и/или услуги.
II
Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното
донесување, а ќе се применува од 1.1.2016 година до
31.12.2016 година.
Оваа одлука е конечна.

III
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Об р а з ло же н и е
Согласно на член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија”
број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со
член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга, висината од 0,30%
е определена согласно потребните средства на компензацискиот фонд за универзална услуга за 2016 година кои
се потребни за исплата за компензација на нето трошоците за обезбедување како разлика на меѓу нето трошоците за обезбедување на универзалната услуга и нето
трошоците кои давателот на универзална услуга би ги
имал кога не би бил давател на универзална услуга при
што се зема предвид проценетата добивка и нематеријалните поволности што ги има давателот на универзална услуга при обезбедувањето на универзална услуга.
Висината на средствата за надоместување на овие реални трошоци Агенцијата ги обезбедува од операторите
кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/ или даваат
јавни комуникациски услуги на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат минимален бруто приход од 100,000 Евра, согласно член 35 од Правилникот за обезбедување на услуги опфатени со универзалната услуга. Износот на средствата изнесува 0.30% од
вкупниот приход од претходната година, остварен со
вршење на работи со јавни комуникациски мрежи и/или
обезбедување на јавни комуникациски услуги.
Врз основа на доставените податоци од операторите, Агенцијата носи поединечно решение за секој од
операторите со кое го утврдува износот на средствата
за надоместување на реалните трошоци на давателите
на универзална услуга, со што воедно го утврдува и рокот за плаќање. Утврдениот износ операторите го уплатуваат на посебна сметка на Агенцијата за Фондот на
универзална услуга.
Од 1 март 2013 година, согласно Законот за електронски комуникации, Агенцијата формираше Фонд за
универзална услуга за чии средства Агенцијата води
посебно сметководство.
Универзалната услуга опфаќа една или повеќе од
следниве услуги:
а) поврзување на крајниот корисник со јавната телефонска мрежа, на негово разумно барање, со овозможување пристап до јавните телефонски услуги на определена фиксна географска локација, овозможувајќи му
појдовни и дојдовни повици во локалниот, националниот и меѓународниот телефонски сообраќај, комуникации преку факсимил и пренос на податоци со брзина
од минимум 9600 бит/секунда по прифатлива цена;
б) обезбедување достапност на податоците од целосниот телефонски именик и од телефонската служба
за информации во согласност со член 34 од Законот за
електронски комуникации;
в) обезбедување на разумен број јавни телефонски
говорници од кои е возможно без надоместок да се бираат броевите на службите за итни повици, за да се задоволат потребите на крајните корисници од аспект на
географска опфатеност со задоволителен број на јавни
телефонски говорници, со можност за пристап на корисниците со посебни потреби и соодветен квалитет на
услугата во согласност со член 34 од Законот и/или;
г) обезбедување услови за еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги од страна на крајните корисници со посебни потреби, вклучувајќи и пристап до броеви на службите за итни повици, целосниот
телефонски именик и телефонската служба за информации под еднакви услови, како и на другите крајни
корисници во Република Македонија.
Агенцијата може да определи еден или повеќе даватели на универзалната услуга, со цел да обезбеди овие услуги да бидат достапни на целата територија на Република

Македонија. За определување на давателите на јавна услуга Агенцијата е должна да објави јавен тендер за избор
на еден или повеќе даватели на јавната услуга.
Состојбата на посебната наменска сметка со број
210-0600528406-27 депонент на НЛБ Тутунска Банка
АД Скопје отворена во функција на Компензацискиот
фонд за универзална услуга заклучно со 31.12.2015 година изнесува 104.068.317,00 денари.
Врз основа на горенаведеното, согласно на член 106
став 3 од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија” број
39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), а во врска со
член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга од 12.12.2014
(„Службен весник на Република Македонија” број
185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се
поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.
Бр. 0503-2814/1
30 август 2016 година
Директор,
Скопје
Сашо Димитријоски, с.р.
_________
3869.
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 62
став (5) од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/15), директорот на
Агенцијата за електронски комуникации на ден 2016
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГРАДБА НА
ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ
МРЕЖИ И ПРИДРУЖНИ СРЕДСТВА
Член 1
Во Правилникот за начинот на изградба на јавните
електронски комуникациски мрежи и придружни средства (“Службен весник на Република Македонија“ број
106/2014) во членот 1 став (2) се додаваат три нови
алинеи кои гласат:
„ – поттикнување на заедничка градба и користење
на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства;
- заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи и
- подобрување на искористеноста на капацитетите
на јавните електронски комуникациски мрежи.“
Член 2
Во членот 2 точка (ѓ) алинеја 2 заградата и зборовите во заградата “според урбанистички план“ се бришат.
По точката (ж) се додаваат две нови точки (з) и (s)
кои гласат:
„(з) Траса на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа и придружни средства е проектиран или
веќе изграден правец и геодетски позиционирана линија на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа
и придружни средства во рамките на коридорот на јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и
придружните средства;
(ѕ) Коридор на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа и придружни средства е дел од земјиште со одредена широчина кој е резервиран за изградба на јавна кабелска електронска комуникациска
мрежа и придружни средства ;“
Точките (з), (s), (и) и (ј) стануваат точки (и), (ј), (к) и (л).
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Член 3
Во членот 17 ставот (5) се менува и гласи:
„(5) При планирање на траса на јавна кабелска
електронска комуникациска мрежа и придружни средства во предвидено подрачје, може да се добиваат податоци од единствената точка за иформации од ставот
(6) на овој член за планираната и постоечката јавна
електронска комуникациска мрежа и придружни средства, како и за постоечката физичка инфраструктура на
субјектите кои управуваат со инфраструктурните објекти утврдени во Законот за катастар на недвижности.
Изработувачот на урбанистичкиот план, урбанистичкопланската документација и урбанистичко-проектна документација податоците може да ги добие и од субјектите кои управуваат со инфраструктурните објекти утврдени во Законот за катастар на недвижности. Урбанистичките планови треба да се усогласени во однос на
поставеноста на физичката инфраструктура во просторот. Во случај на техничка можност треба да се практикува изградба на заедничка интегрирана инфраструктура и тоа уште во фазата на планирање.“
Во ставот (6) зборовите “изградба на“ се заменуваат
со зборовите “и постоечката“, а зборовите “и планирана“ се бришат.
Во ставот (9) првата реченица се менува и гласи:
“На писмено барање од заинтересираните страни,
Агенцијата може податоците од ставот (6) на овој член,
а во однос на планираната и постоечката јавна електронска комуникациска мрежа и придружни средства
да ги достави во хартиена или електронска форма во
рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.“
Член 4
Во членот 19 став (4) се додава нова реченица која
гласи:
“ Извештајот за извршените мерења Агенцијата го
објавува на својата веб страна.“

Бр. 170 - Стр. 27

(2) Минималниот сет на податоци од ставот (1) на
овој член е утврден во Упатството за доставување на
податоци за ново изградени електронски комуникациски мрежи и придружни средства, кое е дадено во
Прилог 3 на овој Правилник и е негов составен дел.
(3) Најмалку еднаш во периодот од 6 месеци операторите треба да ги ажурираат слободните капацитети
во мрежната инфраструктура.
(4) Операторите доколку сакаат да престанат со
употреба на одредена инфраструктура, треба, за тоа, да
достават писмено известување до Агенцијата, со што
инфраструктурата добива статус на неактивна. Доколу
биде извршено отстранување и/или демонтирање на
опрема, истата ќе биде избришана од регистарот за
електронски мрежи.“
Член 8
Во членот 30 став (1) во воведната реченица по зборот “обезбедат“ се додаваат зборовите “можности за“.
Ставот (2) се менува и гласи:
„(2) Операторот треба на Агенцијата да и доставува
квартални извештаи со следните податоци:
- Вкупен број на домаќинства до кои преку сопствената мрежа може да се обезбеди широкопојасен пристап до услуги;
- Вкупен број на домаќинства до кои преку сопствената мрежа може да се обезбеди широкопојасен пристап до
услуги со брзина на пренос поголема од 30 Mbps;
- Вкупен број на домаќинства до кои преку сопствената мрежа може да се обезбеди широкопојасен пристап до
услуги со брзина на пренос поголема од 100 Mbps.“
Член 9
Во членот 33 зборовите: „во рок од 2 (две) години од
денот на влегување во сила на овој правилник“ се заменуваат со зборовите: „заклучно со 31.12.2017 година“.

Член 5
Во членот 21 ставот (10) се менува и гласи:
“(10) Минималното растојание кај приближувањето
и вкрстувањето на оптички комуникациски кабли без
метални елементи кои се наоѓаат во заштитните цевки
и електроенергетските кабли треба да биде 0,3 m. Заинтересираните страни можат да постигнат договор и за
помало растојание.“

Член 10
Во членот 34 во ставовите (1) и (2) насекаде во текстот бројот “3“ во заградата се заменува со бројот “2“.
Ставот (3) се брише.
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4) и (5).
Во ставот (4) зборот “ставовите“ се заменува со
зборот “ставот“, а зборовите “ и (4)“ се бришат.

Член 6
Во членот 29 по ставот (1) се додава нов став (2) кој
гласи:
“(2) Во градовите од ставот (1) на овој член, во рамките на Деталните урбанистички планови, поставувањето на каблите на јавната кабелска електронска комуникациска мрежа до општинските административни
центри, образовните институции, културните знаменитости и верските објекти треба да е под земја во кабелска инфраструктура на растојание не помало од 50m од
објектите.“
Ставот (2) станува став (3), а ставот (3) кој станува
став (4) се брише.

Член 11
Прилогот 2 кој е составен дел на Правилникот за
начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства, се менува и гласи
согласно Прилогот 2 на овој правилник.

Член 7
По членот 29 се додава нов член 29-а кој гласи;
„Член 29-а
(1) Оператор треба во рок од 30 дена од денот на започнување со употреба на јавната електронска комуникациска мрежа, до Агенцијата да достави писмено известување со геодетски елаборат за изведена состојба
на инфраструктурен објект во shp или dfx формат, како
и краток технички опис на електронската комуникациска мрежа и придружни средства со минимален сет
на податоци според видот на електронската комуникациска мрежа и придружни средства,во табеларен формат (xls, csv, xlsx).

Член 12
Операторите на јавни електронски комуникациски
мрежи треба во рок од девет месеци од денот на влегување во сила на овој правилник, да го достават минималниот сет на податоци, од членот 29а став (2) на
овој правилник, за својата јавна електронска комуникациска мрежа и придружни средства изградена пред
влегувањето во сила на овој правилник.
Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на неговото објавување во „Службен весник на
Република Македонија”.
По влегувањето во сила, правилникот ќе биде објавен на веб-страната на Агенцијата.
Бр. 0201-1371/6
17 август 2016 година
Скопје

Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3870.
Врз основ на член 136 став (7) и (8), член 138 став
(6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИТЕ
И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ПИЛОТИТЕ НА УЛТРАЛЕСНИТЕ ЛЕТАЛА (МИКРОЛЕСНИТЕ) И
МОТОРИЗИРАНИТЕ КРИЛА
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволите и овластувањата на пилотите на ултралесните летала (микролесните) и моторизираните
крила („Службен весник на Република Македонија” бр.
106/07 и 112/12) во членот 2 точката 6 се менува и
гласи:
„6) Самостоен налет е времето на летање во кое
ученикот/пилотот е водач на воздухопловот (pilot in
command PIC).”.
Член 2
Членот 15 се брише.
Член 3
Во членот 22 ставот (1) се брише.
Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (1) и (2).
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 10-1210/3
Директор на Агенција за
26 август 2016 година
цивилно воздухопловство,
Скопје
Горан Јандреоски, с.р.
________
3871.
Врз основа на член 44 став (7) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПРАВИЛАТА НА ЛЕТАЊЕ
СО УЛТРАЛЕСНИТЕ ЛЕТАЛА (МИКРОЛЕСНИТЕ)
И МОТОРИЗИРАНИТЕ КРИЛА
Член 1
Во Правилникот за начинот и правилата на летање
со ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила („Службен весник на Република Македонија” бр. 106/07) членот 4 се менува и гласи:

„Странски УЛ може да лета во воздушниот простор
на Република Македонија доколку поседува одобрение
за летање за генерална авијација издадено согласно одредбите од глава IV. Посебни услови, начин и постапка
за одобрување на летови од генерална авиација од
Уредбата за посебните услови, начинот и постапката за
добивање на одобрение за летање. ”
Член 2
Во членот 20 по зборовите “метална инка” се додаваат зборовите “или со сертифицирани пластични канистри за гориво”.
Член 3
Членовите 42 и 43 се бришат.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 10-1210/4
26 август 2016 година
Скопје

Директор на Агенција за
цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3872.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и член 10, став 5 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15),
а постапувајќи по барањето на Друштвото за изградба и
оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро ДООЕЛ
Скопје, на ден 5.9.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија за
хидроелектроцентралата „Крива Река“ со реф.бр. 123,
УП1 бр. 08-35/15 од 8.4.2015 година, на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали ПЦЦ НЕВ Хидро
ДООЕЛ Скопје, се продолжува до 8.3.2017 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-35/15
5 септември 2016 година
Скопје

Претседател
Димитар Петров, с.р.
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3873.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на
Друштвото за градба на електрана и производство на
електрична енергија ЕЛЕКТРО-ТЕК ДОО Скопје за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 5.9.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за градба на електрана и производство на електрична енергија ЕЛЕКТРО-ТЕК ДОО
Скопје, со седиште на ул. „Антон Попов“ бр. 41 А,
Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ДОШНИЦА 3“, со
планирана моќност од 960 kW и со локација во атарот
на с. Бунар Чифлик, Општина Демир Капија (согласно
Договор за јавно-приватно партнерство за јавна работа
и јавна услуга за повеќенаменско користење на водните ресурси на реката Дошница во долниот слив во атарот на Општина Демир Капија, поточно во атарот на с.
Бунар Чифлик склучен помеѓу ВОДОСТОПАНСТВО
ТИКВЕШ Кавадарци со бр. 02-1181/12 од 26.12.2014
година и Друштво за градба на електрана и производство на електрична енергија ЕЛЕКТРО-ТЕК ДОО
Скопје со бр. 001/2014 од 26.12.2014 година).
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за градба на електрана
и производство на електрична енергија ЕЛЕКТРО-ТЕК
ДОО Скопје, со седиште на ул. „Антон Попов“ бр. 41
А, Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-224;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ ДОШНИЦА 3“;
- податоци за локација на електроцентралата: во
атарот на с. Бунар Чифлик, Општина Демир Капија;
- планирана моќност на електроцентралата: 960 kW
(една генераторска единица со моќност од 320 kW и
една генераторска единица со моќност од 640 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 4.873.000 kWh;
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- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: согласно Договор за јавно-приватно
партнерство за јавна работа и јавна услуга за повеќенаменско користење на водните ресурси на реката Дошница во долниот слив во атарот на Општина Демир Капија, поточно во атарот на с. Бунар Чифлик склучен
помеѓу ВОДОСТОПАНСТВО ТИКВЕШ Кавадарци со
бр. 02-1181/12 од 26.12.2014 година и Друштво за градба на електрана и производство на електрична енергија
ЕЛЕКТРО-ТЕК ДОО Скопје со бр. 001/2014 од
26.12.2014 година;
- датум на престанок на важење на ова решение:
26.12.2017 година.
3. Хидроелектроцентралата „МХЕЦ ДОШНИЦА
3“, со планирана моќност од 960 kW и со локација во
атарот на с. Бунар Чифлик, Општина Демир Капија
(согласно Договор за јавно-приватно партнерство за
јавна работа и јавна услуга за повеќенаменско користење на водните ресурси на реката Дошница во долниот
слив во атарот на Општина Демир Капија, поточно во
атарот на с. Бунар Чифлик склучен помеѓу ВОДОСТОПАНСТВО ТИКВЕШ Кавадарци со бр. 02-1181/12 од
26.12.2014 година и Друштво за градба на електрана и
производство на електрична енергија ЕЛЕКТРО-ТЕК
ДОО Скопје со бр. 001/2014 од 26.12.2014 година), треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во
точка 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-53/16
5 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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