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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
735.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 89/09 и 97/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ-СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници-Скопје бр.154/1-3 од 8.2.2011 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 8.2.2011 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.51-884/1
8 март 2011 година
Скопје

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

14 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

736.
Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10 и 158/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА
СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА „РИДКОП”
ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.БРАЗДА, ЧУЧЕР - САНДЕВО
НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТЕНКОВЕЦ”, ОПШТИНА
ЧУЧЕР - САНДЕВО
1. На „РИДКОП” ДОО увоз-извоз с. Бразда ЧучерСандево му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина –
песок и чакал на локалитетот „Стенковец”, општина
Чучер-Сандево.
2. Површината на истражниот простор на концесијата од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0,0118 km2 и
е определена со координатни точки меѓусебно поврзани, кои се дадени во следната табела:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10
Т-11
Т-12
Т-13
Т-14
Т-15
Т-16
Т-17
Т-18
Т-19

Координата
У
7.530.685,00
7.530.694,00
7.530.691,00
7.530.681,00
7.530.681,00
7.530.671,00
7.530.671,00
7.530.703,00
7.530.702,00
7.530.699,00
7.530.691,00
7.530.671,00
7.530.640,00
7.530.624,00
7.530.596,00
7.530.624,00
7.530.644,00
7.530.655,00
7.530.671,00

Координата
Х
4.657.470,00
4.657.457,00
4.657.439,00
4.657.416,00
4.657.405,00
4.657.386,00
4.657.357,00
4.657.311,00
4.657.278,00
4.657.270,00
4.657.264,00
4.657.277,00
4.657.296,00
4.657.304,00
4.657.317,00
4.657.416,00
4.657.435,00
4.657.441,00
4.657.461,00

3. Концесијата за детални геолошки истражувања
од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две
години.
4. Целта на вршењето на деталните геолошки
истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални суровини и утврдување на рудните резерви на
минералната суровина – песок и чакал на локалитетот
„Стенковец”, општина Чучер-Сандево.

Бр. 31 - Стр. 3

5. Надоместокот за доделената концесија за детални
геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари
субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот
за концесија.
6. Рокот за поднесување на Извештај/Елаборат за
извршените детални геолошки истражувања на минералните суровини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки
истражувања.
7. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишување на Договорот за концесија.
8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши
Министерството за економија.
9. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-911/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.
___________

737.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за финансии – Биро за јавни набавки, бр.07-462/2 од 17.2.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.51-1154/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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738.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

740.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010)
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Службата за општи и заеднички работи на
Владата на Република Македонија бр.07-425/2 од
17.2.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.”
Бр.51-1157/1
8 март 2011 година
Скопје

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

739.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за правда – Управа за извршување
на санкците бр. 07-428/2 од 17.2.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр.51-1158/1
8 март 2011 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на
Агенцијата за администрација бр. 07-449/2 од 21.2.2011
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-1159/1
8 март 2011 година
Скопје

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

741.
Врз основа на член 52 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна одлука на Министерството за труд и социјална политика
бр.07-368/3 од 2.3.2011 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.51-1414/1
8 март 2011 година
Скопје

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

14 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 31 - Стр. 5

742.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 7
март 2011 година, донесе

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
744.
Врз основа на член 26 став 5 од Законот за семејството („Службен весник на Република Македонија” бр.
80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10 и 156/10), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЛИПКОВО ВО ЛИПКОВО

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА БРАК НАДВОР ОД СЛУЖБЕНИТЕ ПРОСТОРИИ НА УПРАВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА
МАТИЧНИТЕ КНИГИ

1. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во
Липково се именуваат:
- Мирсад Ибраими,
- Наим Шерифи,
- Љиндита Саљији.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-1606/1
7 март 2011 година
Скопје

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

743.
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри („Службен весник на Република
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и
54/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, одобри
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БРОЈ 51-7497/1 ОД 07.12.2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И
ИГРИ НА СРЕЌА ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО
ДОО БОГОРОДИЦА ГЕВГЕЛИЈА ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА
ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО)
1. Во Лиценцата под број 51-7497/1 од 7.12.2010 година, издадена на Друштвото за угостителство и игри
на среќа ПРИНЦЕСС ХОТЕЛ И КАЗИНО ДОО Богородица Гевгелија, за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино), во точката 3
бројот „627“ се заменува со бројот „663“.
2. Ова изменување на лиценца се објавува во
„Службен весник на Република Македонија”.
Бр.51-1125/1
8 март 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и висината на трошоците за склучување на брак надвор од
службените простории на Управата за водење на матичните книги (во натамошниот текст: Управата).
Член 2
За склучување на брак надвор од службените простории на Управата се поднесува барање до директорот
на Управата.
За склучување на брак надвор од службените простории на Управата се плаќа надоместок, освен во случаите од член 7 став 1 од овој правилник.
Член 3
Висината на надоместокот за склучување на брак
надвор од службените простории на Управата се одредува врз основа на просечната годишна бруто плата
согласно податоците на Државниот завод за статистика
за висината на просечната бруто плата на годишно ниво во Република Македонија, од претходната година,
оддалеченоста на местото за склучување на бракот од
службените простории на Управата и времето на склучување на брак.
Член 4
За местата на склучување на брак оддалечени до десет километри од службените простории на Управата
се плаќа 10 % од висината на надоместокот од член 3
од овој правилник.
За местата на склучување на брак оддалечени над
десет километри од службените простории на Управата
се плаќа 20 % од висината на надоместокот од член 3
од овој правилник.
Член 5
Ако бракот се склучува во работен ден надвор од
службените простории на Управата во периодот по
16,30 часот, надоместоците од член 4 од овој правилник се зголемуваат за 10 %.
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Член 6
Ако бракот се склучува во недела или во неработен
ден надвор од службените простории на Управата, надоместоците од член 4 од овој правилник се зголемуваат за 100 %.
Член 7
За склучување на брак надвор од службените простории на Управата поради здравствени причини, издржување на казна затвор или притвор, од страна на директорот на Управата се дава одобрение врз основа на
поднесена соодветна документација.
За склучување на брак надвор од службените простории на Управата од став 1 на овој член не се плаќа
надоместок.
Член 8
Склучувањето на брак го врши матичар од матично
подрачје кој е месно надлежен за избраното место за
склучување на брак надвор од службените простории
на Управата.

Член 9
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

391
Член 2
Во член 48 став 1 по зборот „паркирање“ се става
запирка и се додаваат зборовите: „ознаката за означување на просторот во крстосницата во кој е забрането
застанување со возило и блокирање на крстосницата“.
Во точката 1 по втората реченица се додава нова реченица која гласи:
„За означување на насоката на движење и намената
на лентите на крстосниците со кружен тек на сообраќајот се применуваат стрелки за крстосници со кружен тек
на сообраќајот - слика 8.20-1, 8.21-1, 8.22-1 и 8.23-1.“

Бр. 10-1979/1
Министер за труд и социјална
16 февруари 2011 година
Политика,
Скопје
Џељаљ Бајрами, с.р.
__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
745.
Врз основа на член 421 став 1 алинеја 1 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08,
98/08, 64/09 и 161/09), министерот за транспорт и врски
во согласност со министерот за внатрешни работи, донесе
ПРАВИЛНИK
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА
НА ПАТОТ
Член 1
Во Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и
сигнализација на патот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/10) во член 24 став 1 по точка 99
се додава нова точка 100 која гласи:
„100) знак „не ја блокирај крстосницата“ (391), означува наидување кон крстосница која е обележана со
мрежа којашто означува простор на крстосницата во
која е забрането застанување со возило и блокирање на
истата“.

8.20-1

8.21-1

8.22-1

8.23-1

По точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:
„7) Обележување на површината на крстосниците
со мрежа, служи за означување на просторот во крстосницата во кој е забрането застанување со возило и блокирање на крстосницата. Мрежата е со црвена боја и се
применува во комбинација со сообраќајниот знакот 391
(„не ја блокирај крстосницата“);“
Точките 7 и 8 стануваат точки 8 и 9.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-2487
17 јануари 2011 година
Скопје

Бр. 141-13630/1
23 февруари 2011 година
Скопје

Министер за транспорт и
Министер за внатрешни
врски,
работи,
Миле Јанакиески, с.р. м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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746.
Согласно член 74 став 2 од Законот за градење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10 и 18/11), министерот за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО,
ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАЗЕЦОТ
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ
ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА
КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно
поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење.
Член 2
За изградба на мерни станици за заштита на медиумите на животната средина потребно е да се достави
доказ за право на градење согласно Законот за градење.
Член 3
За изградба на привремени градби наменети за
истражувачки дејности (градби за вршење истражувачки мерења, природни ресурси, мерни станици за ветер,
сонце, воздух, бушотини, ископи и слично) потребно е
да се достави следната документација:
- доказ за право на градење согласно Законот за градење;
- согласност од Агенција за цивилно воздухопловство за градбите чија височина надминува 6 метри и
- согласност од Агенцијата за енергетика доколку
се работи за изградба на градби за истражувачки мерења за изградба на енергетски објекти.
Член 4
За изградба на градби во функција на градобијна
одбрана и градби за сигнализација во воздушниот
сообраќај потребно е да се достави следната документација:
- основен проект - фаза архитектура;
- доказ за право на градење согласно Законот за градење и
- согласност од Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување и Агенција за цивилно воздухопловство за градбите во функција на градобијната одбрана, а за градбите за сигнализација во воздушниот
сообраќај согласност од Агенција за цивилно воздухопловство.
Член 5
За изградба на некатегоризиран пат кој служи за
стопанисување со шуми и користење на други природни ресурси одобрени со посебен пропис потребно е да
се достави следната документација:
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- проект за инфраструктура заверен од надлежен
орган;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно проектот за инфраструктура;
- доказ за право на градење согласно Законот за градење;
- согласност за приклучок на постоечки пат издадена од Министерството за транспорт и врски и
- согласност за сеча на шума издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доколку при изградбата треба да се изврши сеча на
шума.
Член 6
За изградба на споменици, спомен обележја и
скулптури потребно е да се достави следната документација:
- ревидиран основен проект;
- извод од урбанистичкo-планската документација
(детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со која е предвидена изградбата на овие градби;
- одлука за изведување на градбата донесена од
страна на советот на општината доколку овие градби
не се предвидени со урбанистичко-планската документација, која се состои од графички и текстуален дел,
при што текстуалниот дел содржи податоци за градбата и просторот за поставување на градбата (површина и
висина) а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и планираната состојба;
- микролокациски услови, кои претставуваат извод
од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од алинеја 3 на овој член, доколку овие градби не се предвидени со урбанистичко-планската документација;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската
документација односно согласно микролокациските
услови;
- доказ дека градежното земјиште предвидено за изведување на градбата е сопственост на Република Македонија;
- согласност од Агенција за цивилно воздухопловство за градбата чија височина надминува 6 метри и
- согласност од Градот Скопје, доколку градбата
се поставува на подрачјето на општините во Градот
Скопје.
Член 7
За изградба на градби со кои се овозможува и олеснува движењето на лицата со инвалидност до и во
градбата потребно е да се достави следната документација:
- основен проект – фаза градежен дел и

Стр. 8 - Бр. 31

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- извод од урбанитичко-планската документација
(детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со која се потврдува објектот во чија функција треба да се изградат овие
градби.
Член 8
При вградување и замена на опрема во градба која е
во употреба, заради проширување на капацитетот на
градбата, а со која не се менува намената на градбата и
просторијата во која е сместена опремата, нити се менуваат општите услови за заштита и спасување предвидени со основниот проект за градбата – телекомуникациска опрема за интерен пренос на говор и слика, опрема во функција на заштита на градбата од кражби, заштита и спасување потребно е да се достави следната
документација:
- акт за употреба или имотен лист за објектот во кој
треба да се вгради или замени опрема и
- согласност од Агенција за електронски комуникации.
Член 9
За поставување на електронска комуникациска опрема за пренос на слика, говор и други податоци која
се поставува на објекти за кои е издадено одобрение
за употреба потребно е да се достави следната документација:
- ревидиран основен проект;
- извод од урбанистичко-планската документација
(детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со која се потврдува објектот на кој треба да се постави опремата;
- акт за употреба или имотен лист за објектот на кој
треба да се постави опремата;
- договор со заедницата на сопственици на посебни
делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, доколку електронските комуникациски мрежи и средства се поставени на зграда во
етажна сопственост односно има писмена согласност
од сопственикот/сопствениците доколку се поставени
на индивидуален објект;
- согласност од Агенција за цивилно воздухопловство за опремата чија височина надминува 6 метри од
највисоката точка на објектот кој треба да се постават.
- согласност од Агенција за електронски комуникации;
- нотификација од Агенцијата за електронски комуникации, доколку опремата служи за вршење на јавна
дејност и
- елаборат за заштита на животната средина одобрен од надлежен орган.
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Член 10
За поставување на рекламни паноа кои се поставуваат на објекти за кои е издадено одобрение за употреба потребно е да се достави следната документација:
- основен проект - фаза статитка;
- извод од урбанистичко-планската документација
(детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) со која се потврдува објектот на кој треба да се постави рекламно пано;
- акт за употреба или имотен лист за објектот на кој
треба да се постави рекламно пано;
- договор со заедницата на сопственици на посебни
делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот, доколку електронските комуникациски мрежи и средства се поставени на зграда
во етажна сопственост односно има писмена согласност од сопственикот/сопствениците доколку се поставени на индивидуален објект и
- согласност од Агенција за цивилно воздухопловство за паноата чија височина надминува 6 метри од
највисоката точка на објектот кој треба да се постават.
Член 11
За изградба на ограда потребно е да се достави
следната документација:
- основен проект - фаза архитектура, а доколку е
предвидено оградата да има електрични инсталации и
фаза електрика;
- извод од урбанистичко-планската документација
(детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) за градежната парцела на која ќе се гради оградата;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација и
- доказ за право на градење согласно Законот за градење.
Член 12
За изградба на потпорен ѕид потребно е да се достави следната документација:
- ревидиран основен проект - фаза градежен дел со
решение за одведување на површински и подземни води и
- доказ за право на градење согасно Законот за градење.
Член 13
За изградба на помошни градби кои се во функција
на објект за домување или друг вид на објект и се градат на иста урбанистичка парцела (гаража, остава, септичка јама и сл.) потребно е да се достави следната документација:
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- основен проект-фаза архитектура и фаза статика;
- извод од урбанистичко-планската документација
(детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) за градежната парцела на која е изграден објектот во чија функција е
предвидена изградбата на овие градби;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација;
- доказ за право на градење согасно Законот за градење;
- согласност од непосреден сосед доколку е предвидено градбата да се гради на помало растојание од 1,5
метри од регулационата линија на градежната парцела
која е сопственост на непосредниот сосед и
- согласност од Државен санитарен и здравствен
инспекторат, доколку се работи за изградба на септичка јама.
Член 14
За изградба на базен на ниво на терен за индивидуална употреба потребно е да се достави следната документација:
- основен проект-фаза архитектура и фаза водовод и
канализација, а доколку се предвидени електрични инсталации и фаза електрика;
- извод од урбанистичко-планската документација
(детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, државна
урбанистичка планска документација или локална урбанистичка планска документација) за градежната парцела на која е изграден објектот во чија функција ќе се
гради базенот;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно изводот од урбанистичко-планската документација;
- согласност од непосреден сосед доколку е предвидено базенот да се гради на помало растојание од 1,5
метри од регулационата линија на градежната парцела
која е сопственост на непосредниот сосед и
- доказ за право на градење согласно Законот за градење.
Член 15
За поставување на оптички кабли потребно е да се
достави следната документација:
- проект за инфраструктура заверен од надлежен
орган;
- основен проект;
- геодетски елаборат за нумерички податоци изработен согласно проектот за инфраструктура;
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- нотификација од Агенцијата за електронски комуникации, доколку оптичкиот кабел служи за вршење на
јавна дејност и
- доказ за право на градење согасно Законот за градење.
Член 16
За поставување на опрема за автоматско регулирање на премин преку постојни железнички пруги и инсталации за автоматско следење и управување на сообраќајот на постојни железнички пруги се доставува
основен проект-фаза електрика и приказ на вградената
опрема.
Член 17
За поставување на електронска комуникациска опрема за следење и регулирање на сообраќајот на постојни улици се доставува следната документација:
- основен проект-фаза електрика, а доколку опремата се поставува на посебни портали основниот проект
содржи и фаза статика и
- согласност од сопственикот на порталот, доколку
опремата се поставува на постоечки портали.
Член 18
Барањето за издавање на решение за изведување
на градбите односно поставување на опремата за кои
не е потребно одобрение за градење е со формат А4
и дадено во Прилог 1, кој е составен дел од овој правилник.
Член 19
Решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение
за градење е со формат А4 и е дадено во Прилог 2, кој е
составен дел од овој правилник.
Член 20
Со влегување во сила на овој правилник престанува
да важи Правилникот за формата и содржината на барањето, потребната документација и образецот на решението за изведување на градбите односно поставување на опремата за кои не е потребно одобрение за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
147/09).
Член 21
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-3309/1
4 март 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
747.
Врз основа на член 157 став (3) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и
124/10), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ СО ЧИЕ
ВРШЕЊЕ МОЖЕ ДА НАСТАПИ ОДГОВОРНОСТ
ЗА ЕКОЛОШКА ШТЕТА, КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЕЊЕ НА ЕКОЛОШКA
ШТЕТА, КАКО И СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕМА ДА НАСТАПИ ОДГОВОРНОСТА ЗА ЕКОЛОШКА ШТЕТА (∗)
Член 1
(1) Со овој правилник се пропишуваат професионалните активности со чие вршење може да настапи
одговорност за еколошка штета, критериумите за определување на постоење на еколошка штета, како и случаите во кои, по исклучок, нема да настапи одговорноста за еколошка штета.
(2) Овој правилник ќе се применува само на штета
врз животната средина или на непосредна закана од таква штета предизвикана од загадување од поширок
обем, кај кое е можно да се утврди поврзаноста меѓу
штетата и професионалните активности на индивидуалните оператори.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1) „професионална активност“ е секоја активност
којашто се спроведува во рамките на економската дејност, деловната активност или претпремништво, без
оглед на нејзиниот приватен или општествен, профитен или непрофитен карактер; и
2) „непосредна закана од штета“ значи доволна
веројатност дека во блиска иднина ќе се случи штета
по животната средина.
Член 3
Професионалните активности, со чие вршење може
да настапи одговорност за еколошка штета се дадени
во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Одговорност за штета врз животната средина или
непосредна закана од таквата штета нема да настапи во
следните случаи:
(а) дејство на вооружен конфликт, непријателства,
граѓанска војна или побуна;
(б) природна појава од исклучителен, неизбежен и
ненадминлив карактер;
(в) дејства чијашто главна цел е да служат за националната одбрана или меѓународната безбедност, како и
дејства чијашто единствена цел е заштита од природни
несреќи;
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директива
2004/35/ЦЕ на Европскиот парламент и на Советот од 21 април
2004 година за одговорноста во однос на превенцијата и поправањето на штетата врз животната средина, CELEX 32004L0035.
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(г) лична повреда, штета на приватен имот или на
каква било економска загуба и не влијае врз кое било
право на друго лице во врска со овој вид штети; и
(д) кога штетата или непосредната закана за штета
е резултат од определени настани коишто се надвор од
контрола на операторот.
Член 5
Критериумите за определување на постоење на еколошка штета се следните:
1. Значењето на која било штета која има негативно
влијание во однос на постигнувањето или на одржувањето на поволен статус на заштитеност на живеалиштата или на видовите на флора, фауна и габи треба да
се процени со повикување на статусот на заштитеност
што постоела во времето на настанувањето на штетата,
на услугите што се обезбедуваат од поволностите кои
ги создаваат живеалиштата и видовите, како и на нивниот капацитет за природна регенерација. Постоењето
на значителни негативни промени на првобитната состојба треба да се утврди преку мерливи податоци какви што се:
(а) бројот на индивидуи на видовите на флора, фауна
и габи, нивната густина и/или областа која е опфатена;
(б) улогата на конкретните индивидуи на видовите
на флора, фауна и габи или на оштетената област во
врска со видовите или со заштита на живеалиштето,
реткоста на видовите или живеалиштето (проценка на
локално, регионално и повисоко ниво);
(в) капацитетот на видовите на флора, фауна и габи
за репродукција (во согласност со динамиката специфична за тие видови или за таа популација), нивниот
капацитет или капацитетот на живеалиштето за природна регенерација (во согласност со динамиката специфична за неговите карактеристични видови или за
неговата популација); и
(г) капацитетот на видовите на флора, фауна и габи
или на живеалиштето да се обноват за краток период,
по настанувањето на штетата, без каква било интервенција, освен со зголемени заштитни мерки и да се доведат во состојба која, само поради соодветната динамика на видовите или на живеалиштето, се смета за еквивалентна или за супериорна во однос на првобитната
состојба.
2. Штетата која има докажано влијание врз здравјето на човекот треба да се класифицира како значителна
штета.
3. Како значителна штета не се класифицираат:
(а) негативните промени кои се помали од природните флуктуации кои пак, се сметаат за нормални за
предметните видови на флора, фауна и габи или живеалишта;
(б) негативните промени кои настанале поради природни причини или се резултат од интервенција во врска со вообичаениот начин на управување со локации,
како што е утврдено во прописите за управување и заштита на живеалиштата или во други релевантните студии, или како што е претходно усвоено од сопствениците или од органот кој управува со живеалиштата; и
(в) штетата која се однесува на видовите на флора,
фауна и габи или на живеалиштата за кои е утврдено
дека ќе се обноват во краток период и без интервенција, или ќе се доведат во првобитна состојба или во состојба која, само поради соодветната динамика на видовите или живеалиштето, води кон состојба која се
смета за еквивалентна или за супериорна во однос на
првобитната состојба.
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Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2012 година.
Бр. 07-8586/10
Министер за животна средина
29 октомври 2010 година
и просторно планирање,
Скопје
д-р Неџати Јакупи, с.р.
Прилог
ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ, СО ЧИЕ
ВРШЕЊЕ МОЖЕ ДА НАСТАПИ ОДГОВОРНОСТ
ЗА ЕКОЛОШКА ШТЕТА
Професионалните активности, со чие вршење може
да настапи одговорност за еколошка штета се:
1. Операција со инсталации кои подлежат на А и Б интегрирана еколошка дозвола, во согласност со Уредбата за определување на активностите на инсталациите
за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола
за усогласување со оперативен план, со исклучок на
инсталациите или на деловите од инсталациите употребени за истражување, развој и тестирање на нови производи и процеси.
2. Операции за управување со отпад во согласност
со Законот за управување со отпад, во кои влегуваат
собирањето, транспортот, преработката и отстранувањето на неопасниот и опасниот отпад, вклучувајки го и
надзорот над истите и грижа откако депониите ќе престанат со работа, кои подлежат на дозвола или на регистрација во согласност со Законот за управување со отпад, како и операции и активностите поврзани со горење и согорување на отпад во депонии.
3. Активности на испуштања отпадни води во површински води, кои подлежат на дозволи за испуштање
согласно Законот за водите.
4. Активности на испуштања приоритетни супстанции во подземни води кои подлежат на дозволи за испуштање согласно Законот за водите.
5. Активности на испуштање или инјектирање на
загадувачки материи и супстанции во површинска вода
или подземна вода за кои е потребна дозвола согласно
Законот за водите.
6. Активности на користење или акумулирање на
вода за кои е потребна дозвола согласно Законот за водите.
7. Активности на производство, употреба, складирање, процесирање, полнење, ослободување во животната средина и транспорт на:
(a) опасни материи, утврдени со Законот за хемикалии.
(б) опасни препарати, утврдени со Законот за хемикалии.
(в) производи за заштита на растенија утврдени со
Законот за заштита на растенија.
(г) биоцидални производи, утврдени со Законот за
хемикалии и Законот за заштита на растенија.
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8. Активности на транспорт по пат, железница, водни патишта или воздух на опасни материи или загадувачи, утврдени со Законот за превоз на опасни материи
во патниот и железничкиот сообраќај.
9. Активности на инсталациите кои подлежат на
ограничување и/или на дозвола за испуштање на супстанции во воздухот, согласно Законот за квалитет на
амбиентниот воздух.
10. Активности на ограничена употреба и транспорт на производи кои содржат генетски модифицирани микроорганизми, согласно Законот за генетски модифицирани организми.
11. Активности на какво било намерно испуштање
во животната средина, транспорт и пуштање на пазарот
на производи кои содржат генетски модифицирани организми согласно Законот за генетски модифицирани
организми.
12. Активности на прекуграничен пренос на отпад
за кој е потребна дозвола за транспорт согласно Базелската конвенција и Законот за управување со отпад.
13. Активности поврзани со управувањето на отпад
од искористување на минерални суровини, согласно
Законот за минералните суровини.
14. Активности поврзани со геолошки складишта
на јаглерод диоксид, согласно Законот за минералните
суровини.
__________
748.
Врз основа на член 157 став (10) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10 и
124/10), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА МЕРКИТЕ ЗА РЕМЕДИЈАЦИЈА НА СТОРЕНА
ЕКОЛОШКА ШТЕТА(∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат мерките за ремедијација на сторена еколошка штета.
Член 2
Одредени изрази употребени во овој правилник ги
имаат следното значење:
1) „Мерки за ремедијација“ се сите активности,
или комбинација од активности, вклучително и мерки
за ублажување или привремени мерки, со цел да се
вратат во почетна состојба, рехабилитираат или да се
заменат оштетените природни ресури и/или намалени
услуги, или да им се обезбеди еквивалентна алтернатива на тие ресурси или услуги.
2) „Услуги“ и „услуги за природни ресурси“ се
функции што ги обезбедуваат природните ресурси коишто се во полза на друг природен ресурс или во полза
на пошироката јавноста.
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директива
2004/35/ЦЕ на Европскиот парламент и на Советот од 21 април
2004 година за одговорноста во однос на превенцијата и поправањето на штетата врз животната средина, CELEX 32004L0035.
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3) „Привремени загуби“ се загуби кои произлегуваат од фактот дека оштетените природни ресурси
и/или услуги не се во состојба да ги извршуваат своите
еколошки функции или да обезбедуваат услуги за други природни ресурси или за јавноста, сé додека примарните или комплементарните мерки за ремедијација
не станат ефективни. Привремените загуби не опфаќаат финансиска компензација за јавноста.
4) „Превентивни мерки“ се сите мерки што се
преземаат како одговор на настан, дејство или испуштања во животната средина, со што се создала непосредна а закана за штета врз животната средина, со намера да се спречи или да се минимизира таа штета.
Член 3
(1) Ремедијацијата на штета врз животната средина,
во врска со водата или со заштитените видови или природни живеалишта, се постигнува преку враќање на
животната средина во нејзината почетна состојба преку
преземање на мерки на примарна, комплементарна и
компензаторска ремедијација, каде што:
а) „Примарна“ ремедијација е каква било мерка за
ремедијација која ги враќа оштетените природни ресурси и/или оштетените услуги во, или кон почетна состојба;
б) „Комплементарна“ ремедијација е каква било
мерка за ремедијација преземена во врска со природните ресурси и/или услуги за да се направи компензација
бидејки природната ремедијација не резултирала со целосна обнова на оштетените природни ресурси и/или
услуги; и
в) „Компензаторска“ ремедијација е каква било
мерка преземена за да се компензираат привремените
загуби на природни ресурси и/или услуги кои настанале од датумот на настанувањето на штетата сé додека
примарната ремедијација не го постигне целосниот
ефект.
2) Во случај кога мерките на примарната ремедијација не резултираат со враќање на животната средина
во нејзината почетна состојба, се преземаат мерки на
комплементарна ремедијација. Покрај тоа, се преземаат и мерки на компензаторска ремедијација за да се
компензираат привремените загуби.
(3) При преземањето на мерките за ремедијацијата
на штетата врз животната средина, од аспект на штета
на водата или на заштитените видови или на природните живеалишта, задолжително се зема во предвид и се
отстранува секој значаен ризик од негативното влијание врз здравјето на човекот.
(4) Мерките за ремедијација ги опфаќаат и превентивните мерки.
Член 4
(1) Мерките на примарната ремедијација се преземаат со цел да се вратат оштетените природни ресурси
и/или услуги во, или кон, почетната состојба.
(2) Кога оштетените природни ресурси и/или услуги нема односно не е можно да се вратат во нивната
почетната состојба, во тој случај се преземаат мерки на
комплементарна ремедијација.
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(3) Мерките на комплементарната ремедијација се
преземаат со цел да се доведат природните ресурси
и/или услуги во слична состојба како почетната, Кога е
тоа соодветно, мерките на комплетната ремедијација
можат да се вршат и на алтернативно подрачје или место, коешто би било користено сé додека оштетеното
подрачје или место не биде вратено во неговата почетна состојба. Онаму каде што е можно и соодветно, алтернативното подрачје или место треба да биде географски поврзано со оштетеното подрачје или место,
при што треба да се земат предвид интересите на загрозената популација.
(4) Мерките на компензаторската ремедијација се
преземаат со цел за да се компензираат привремените
загуби на природните ресурси и/или услугите кои треба да се обноват. Мерките на компензаторна ремедијација се состојат од дополнителни подобрувања на заштитените природни живеалишта и видови, или на водата во оштетеното подрачје или место или на алтернативното подрачје или место. Мерките на компензаторска ремедијација не опфаќаат финансиска компензација на јавноста.
Член 5
(1) При определување на мерките на примарна ремедијација, најпрво се разгледува примената на мерки кои
содржат дејства за директно враќање на природните ресурси и услуги во почетната состојба во најбрз временски рок, или преку природна обнова на ресурсот.
(2) При определување на обемот на комплементарните и на компензаторските мерки за ремедијација, најпрво се разгледува примената на мерки кои овозможуваат примена на пристапот на еквивалентност на ресурс-за-ресурс или на услуга-за-услуга.
(3) Во смисла на став (2) на овој член, најпрво се
разгледуваат дејства кои обезбедуваат природни ресурси и/или услуги од истиот вид, квалитет и квантитет
како и на оштетените. Кога ова не е можно, се обезбедуваат алтернативни природни ресурси и/или услуги,
при што, намалувањето на квалитетот може да се компензира со зголемување на квантитетот на мерките за
ремедијација.
(4) Доколку не е можно да се применат мерките од
став (2) на овој член тогаш се употребуваат алтернативните техники за проценка.
(5) Како алтернативна проценка, врз основа на
утврден метод, може да се определи финансиска процена, со цел да се утврди нивото на потребни комплементарни и компензаторски мерки за ремедијација.
(6) Доколку процената на загубените ресурси и/или
услуги е изводлива, но процената на природни ресурси
и/или услуги што може да се користат како алтернатива не може да се изврши во разумен временски период
или со разумен трошок, тогаш може да се изберат мерки за ремедијација за кои трошокот ќе биде еквивалентен на проценетата финансиска вредност на загубените
природни ресурси и/или услуги од став (5) од овој
член.
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(7) Комплементарните и компензаторските мерки за
ремедијација треба да бидат дизајнирани на начин кој
ќе им овозможи на дополнителните природни ресурси
и/или услуги да ги рефлектираат временските барања и
временскиот опсег на мерките за ремедијација. При
тоа, доколку е подолг периодот пред постигнувањето
на почетната состојба, толку повеќе компензаторски
мерки за ремедијација ќе се преземат (во случај другите работи/фактори да се еднакви).
Член 6
(1) Изборот на мерките за ремедијација кои треба
да се преземат во конкретен случај, се врши преку евалуација на опции, со употреба на најдобрите достапни
техники, врз основа на:
- влијание на секоја мерка врз јавното здравје и безбедност;
- трошок за имплементација на мерка;
- веројатност за успех на секоја мерка;
- степен за кој секоја опција ќе спречи идна штета и
ќе избегне колатерална штета како резултат на имплементацијата на мерката;
- степен за кој секоја мерка придонесува кон подобрување на секоја компонента на природните ресурси
и/или услуги;
- степен за кој секоја мерка ги зема предвид релевантните социјални, економски и културни прашања и
другите релеватни фактори специфични за локалитетот,
- временски период кој е потребен за реституција на
штетата врз животната средина да стане ефективна,
- степен до кој секоја мерка постигнува реституција
на подрачјето или местото на штета врз животната средина, и
- географска поврзаност на оштетеното подрачје
или место.
(2) При евалуација на различните видови мерки за
ремедијација, може да се изберат примарните мерки за
ремедијација кои целосно не ги враќаат или побавно ги
враќаат оштетената вода или заштитените видови или
природните живеалишта во почетна состојба.
(3) Одредбата од став (2) на овој член може да се
примени само доколку наместо за природните ресурси
и/или услуги од примарното оштетено подрачје или
место, се компензира со зголемување на комплементарните или на компензаторските мерки за ремедијација со цел да се обезбеди слично ниво како почетното за
природни ресурси и/или услуги на друго подрачје или
место. Ова ќе биде случај кога еквивалентни природни
ресурси и/или услуги може да се обезбедат на друго
место со пониски трошоци.
(4) Комплементарните или на компензаторските мерки за ремедијација од став (3) на овој член се утврдуваат
во согласност со член 5 став (3) од овој правилник.
(5) По исклучок од став (2) и (3) на овој член, а во
согласност со член 157 став 12 од Законот за животната средина, мерките за ремедијација не се преземаат во
целст доколку:
(a) мерките за ремедијација кои се веќе преземени
од операторот гарантираат дека веќе не постои значителен ризик од негативно влијание врз здравјето на човекот, врз водата или врз заштитените видови и природните живеалишта, и
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(б) трошоците за мерките за ремедијација кои треба
да се преземат за да се постигне почетнатата состојба
или слично ниво на природниот ресуср и/или услуга,
би биле непропорционални со бенефициите што треба
да се добијат за животната средина.
Член 7
(1) Потребните мерки за ремедијација врз почвата
се преземаат со цел, како минимум, да обезбедат дека
релевантните загадувачки материи што се јавиле во
почвата со настанување на еколошката штета се отстранети, контролирани, задржани или намалени, земајќи во предвид дека, тековната или идната одобрена
употреба на земјиштето во времето на настанувањето
на штетата, веќе нема да преставува каков било значителен ризик од негативно влијание врз здравјето на човекот.
(2) Постоењето на значителен ризик во случаите од
став (1) на овој член се врши преку спроведување на
проценка на ризик, при што се земаат предвид карактеристиките и функцијата на почвата, видот и концентрацијата на штетните супстанции, препарати, организми
или микроогранизми во почвата, како и ризикот од нив
и можноста од нивна дисперзија.
(3) Се смета дека идната употреба на земјиштето од
став (1) на овој член е одобрена доколку таквата употреба е утврдена, во времето на настанувањето на штетата, во просторен или урбанистичкиот план, донесен
согласно прописите за просторно и урбанистичко планирање.
(4). Доколку употребата на земјиштето се смени по
преземањето на мерките за ремедијација, треба да се
преземаат сите потребни мерки за да се спречат какви
било негативни влијанија врз здравјето на човекот.
(5) Доколку не постои просторен или урбанистички
план или друга планска документација или намената не
е утврдена со друг правен акт, намената на земјиштето
ќе се определи согласно природата на опкружувањето,
земајќи го во предвид очекуваниот иден развој на околината.
(6) При определување на мерките за ремедијација,
треба да биде земена во предвид и опцијата за природна обнова на почвата, односно опцијата во која нема да
има потреба од директна интервенција на човекот.
(7) При определувањето на мерките за ремедијација
треба да се земат во предвид средствата потребни за
спроведувањето на мерките за ремедијација преку
обезбедување на имот или други соодветни гаранции
од операторот којшто ја предизвикал штетата или ја
предизвикал непосредната закана за штета врз животната средина.
Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2012 година.
Бр. 07-8586/11
Министер за животна средина
29 октомври 2010 година
и просторно планирање,
Скопје
д-р Неџати Јакупи, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
749.
Врз основа на членовите 190, 153 став 4 и 167 став
1 под а) од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на
Република Македонија, на седницата одржана на
22.2.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО,
СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ
НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП НА ЈАВНОСТА ДО
РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО
ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Член 1
Член 2 од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина
и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап
на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со
посебни обврски за известување (во натамошниот текст:
Правилник, „Службен весник на РМ“ бр. 6/2007), се менува и гласи:
„Во Регистарот се запишуваат сите друштва утврдени во Законот за хартии од вредност како „акционерски друштва со посебни обврски за известување”, односно оние кои извршиле јавна понуда на хартии од
вредност, или имаат основна главнина од 1.000.000
евра во денарска противвредност и повеќе од 50 акционери, или се котирани на берза.”
Член 2
По член 2 од Правилникот, се додава нов член 2а
кој гласи:
„Член 2а
Регистарот се состои од два дела и тоа:
- Дел во кој се запишуваат акционерските друштва и
- Дел во кој се запишуваат издавачите на должнички хартии од вредност кои од моментот на издавање до
истекот на рокот на достасување и до целосното исплаќање на должничките хартии од вредност имаат статус
и обврски на акционерско друштво со посебни обврски
за известување.”
Член 3
(1) Во член 3 став 1 од Правилникот, алинејата 3 се
менува и гласи:
„- седиште, адреса, телефон, електронска пошта и
контакт лице на друштвото;“
(2) По ставот 1 од овој член, се додава нов став 2
кој гласи:
„(2) Во Регистарот, за издавачите на должнички
хартии од вредност кои ги исполнуваат условите утврдени во член 2 и 2а на овој Правилник, се запишуваат
следните податоци:
- полн назив на издавачот;
- скратен назив на издавачот;
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- седиште, адреса, телефон, електронска пошта и
контакт лице на издавачот;
- матичен број на издавачот;
- бројот на должничките хартии од вредност чија
преносливост не е ограничена;
- рокот на достасување, односно целосното исплаќање на должничките хартии од вредност;
- промена на назив и седиште на издавачот;
- датум на запишување во Регистарот вклучувајќи и
повторно запишување;
- датум на бришење од Регистарот вклучувајќи и
повторно бришење и
- други податоци кои се однесуваат на издавачот.”
Член 4
Во член 10 став 2 од Правилникот, по првата алинеа се додаваат две нови алинеи кои гласат:
„- објави во „Службен весник на Република Македонија“,
- известување од овластен депозитар дека одредено
акционерско друштво ги исполнува условите за запишување односно бришење од Регистарот;”.
Член 5
По член 13 од Правилникот, се додава нов член 13а
кој гласи:
„Член 13а
Известувањето од член 10, став 2 алинеа 3 од овој
Правилник, овластениот депозитар го доставува до Комисијата веднаш, но не подоцна од 3 дена.“
Член 6
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-3075/2, нов бр. 03-468/1
22 февруари 2011 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
750.
Врз основа на член 190 став 1 и член 229 став 2 од
Законот за хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и
57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на својата седница одржана на
22.2.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА
ДОСТАПНОСТ НА ПОДАТОЦИ ОД ИЗДАВАЧ НА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ОД АКЦИОНЕРСКИТЕ
ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 110/2006)
Член 1
Во член 3 од Правилникот за постапката и условите
за достапност на податоци од издавач на хартии од
вредност и од акционерските друштва со посебни обврски за известување (во натамошниот текст: Правилник), бројот „100“ се менува со бројот „50“.
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Член 2
Во член 5 од Правилникот:
- во алинејата 1, по зборот „извештаи“ се додаваат
зборовите: „(консолидирани и неконсолидирани)“ и
- во алинејата 2, по зборот „извештај“ се додаваат
зборовите: „(консолидиран и неконсолидиран)“.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-3076/2, нов бр. 03-470/1
22 февруари 2011 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
751.
Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а
во врска со членовите 154, 155, 158 и 166a од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република Макеоднија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија,
на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ, ТРИМЕСЕЧНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕЗИМЕТО ОД
ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕРСКИ СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА
КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
Член 1
Во целиот текст и во насловот на Правилникот за
формата и содржината на годишните, полугодишните,
тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштвата со посебни обврски
за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст:
Правилник),
- по зборовите: „Комисија за хартии од вредност”
се додаваат зборовите: “на Република Македонија” и
- по зборовите: „материјали за акционерски собранија” се додаваат зборовите: „и извештај за сопственост”.
Член 2
По член 1 од Правилникот се додава нов член 1а кој
гласи:
„Член 1а
Одредбите од овој Правилник за однесуваат на
друштвата што се водат во двата дела од Регистарот.”
Член 3
(1) Во член 3, став 1 од Правилникот:
- во точка 1, 1.4, алинеја 5, по зборот „годишен” се
додаваат зборовите: „консолидиран и неконсолидиран”;
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- во точка 2, 2.4, алинеја 5, по зборот „неревидирани” се додаваат зборовите: „консолидирани и неконсолидирани”;
- во точка 5, алинеја 1, зборовите: „значаен дел” се
заменуваат со зборовите: „над 5% “;
- во точка 5, по алинејата 8 се додава нова алиена 9
која гласи:
„- сите засновани залози (заложно право) врз подвижни ствари, хартии од вредност, побарувања и други
права (рачен залог) и врз недвижности (хипотека) чија
што вредност, поединечно и/или кумулативно изнесува
најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото
определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи”;
- Точката 6 се менува и гласи:
„Акционерското друштво во најкус можен рок доставува електронски копии од сите материјали што им
се доставени на акционерите при свикување на седниците на собранијата на акционери на друштвото.“;
- по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:
7. Извештаи за сопственост, кои се однесуваат на:
- првичен извештај за сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања;
- извештај за промена на сопственост на член на
надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања;
- известување за стекнати, односно отуѓени хартии
од вредност на правни или физички лица, кои хартии
од вредност се издадени од акционерското друштво со
посебни обврски за известување.
(2) На крајот на членот 3 се додава нов став 2 кој
гласи:
„(2) Во случаите на консолидирани финансиски извештаи, се доставуваат и податоци за називот, седиштето и адресата на сите субјекти од консолидацијата.”
Член 4
Во член 4 од Правилникот, ставот 1 се менува и
гласи:
„(1) Акционерското друштво со посебни обврски за
известување ги доставува сите извештаи, информации
и материјали од член 3 на овој Правилник во електронска форма преку соодветен модул и програма на веб
страницата на Комисијата.“
Член 5
Во член 5 од Правилникот:
- во став 3, зборот „четири“ се заменува со зборот
„пет“ и
- ставот 5 се менува и гласи:
„(5) Ценовно чувствителните информации од моментот на стекнувањето со овие информации акционерското друштво ги доставува до Комисијата во законски утврдените рокови. Овие информации се објавуваат веднаш, но не подоцна од десет календарски денови и во најмалку еден дневен весник во Република
Македонија од денот на стекнувањето со вакви информации на акционерското друштво.“
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Член 6
Членот 6 од Правилникот се менува и гласи:
„Во Регистарот на Комисијата, односно на нејзината Веб страница се објавуваат сите извештаи, информации и материјали од член 3 на овој Правилник.“
Член 7
Се задолжува Стручната Служба на Комисијата за
хартии од вредност на Република Македонија да изготви пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните
и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштвата со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии
од вредност.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-3078/2, нов бр. 03-469/1
22 февруари 2011 година
Скопје
Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.
___________
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
752.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност
(„Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001,
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 14.3.2011 година, донесе
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в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 42,730

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 33,986

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 79,50
до 81,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 70,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 59,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 41,626

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ),
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 40,616
до 41,944

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 43,231

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од
групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
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Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно
Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени
деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати
и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 22,087
до 22,030

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,485

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100
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Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а
ќе се применува од 00,01 часот на 15.3.2011 година.
Бр. 02-401/1
14 март 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
___________

753.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 194 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/2011) и член 13 од Правилникот за начин и постапка
за утврдување и одобрување на користење на повластенa тарифa за купопродажба на електрична енергија
произведена од фотоволтаични системи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2008 и 44/2010),
а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАВИС ДОО Штип, за одобрување на користење на повластенa тарифa за купопродажба на електрична енергија произведена од фотоволтаичен систем, на седницата одржана на ден
14.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНA ТАРИФA ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МАВИС ДОО Штип, како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија од обновливи извори на енергија, издадена од
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија со Одлука бр. 02-838/1 од 5.5.2010 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/2010) и Одлука УП1 бр. 07-74 од 9.2.2011 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/2011), и како повластен производител на електрична
енергија со единствен регистарски број ПП-СЕ-104188420-ОЕМКСЦ101220100004-/11 издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, му се
одобрува користење на повластенa тарифa за купопродажба на електрична енергија произведена во фотоволтаичен систем.
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2. Податоци на барателот на повластената тарифа:
- Седиште на друштвото: ул. „Гоце Делчев“ бр. 36,
Штип, Република Македонија;
- Локација на фотоволтаичниот систем: фотоволтаичен систем изграден на кров на објект УП бр. 2.1 според ДУП на индустриска зона, Дел од Урбан блок 52 на
ул. „Гоце Делчев“ бр. 36, Штип, КП 1374 КО Штип 1,
Општина Штип;
- Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем:
250 kW;
- Очекувано годишно производство: 288.425 kWh.
3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, согласно Одлуката за утврдување на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од фотоволтаични системи бр. 02-1453/1 од
4.9.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.112/2008), му се одобрува користење на
повластена тарифа од 41 €cents/kWh.
4. За повластената тарифа утврдена во точка 3 од
оваа Одлука изразена во евро центи за испорачан киловат час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе
се врши по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на изготвувањето на фактурата. Во повластената тарифа утврдена во точка 3 од
оваа Одлука не е содржан данокот на додадена вредност.
5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно
за период од 20 години да ја користи повластената тарифа, утврдена во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи
од денот на влегување во сила на оваа Одлука.
6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
7. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП-1 Бр. 08-10
14 март 2011 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
___________

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
754.
Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и член 51
став 5, а во врска со член 44 и член 45 од Законот за
електронските комуникации („Службен весник на РМ“
бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на
ден 7.3.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА
СПЕЦИФИЧНИ МРЕЖНИ СРЕДСТВА
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат условите за
обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни
инфраструктурни капацитети и средства, од страна на
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оператор со значителна пазарна моќ на релевантиот пазар (во понатамошниот текст: Оператор) за продажба
на производи и услуги на големо со цел да се овозможи
достапност на операторот кој бара пристап (во понатамошниот текст: Оператор-корисник) до физичката инфраструктура на Операторот а особено до објекти, кабелски инсталации и антенски столбови како и користење на неискористените оптички влакна (dark fibre)
од страна на операторот-корисник.
Член 2
Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот
за електронските комуникации, се употребуваат и дефинициии и појаснувања кои го имаат следното значење:
а) кабелска инсталација е дел на електронската комуникациска инфрaструктура која се состои од мрежа
на подземни канали (цефки) и кабелски отвори (окна)
која служи за поставување и заштита на електронски
комуникациски кабли и која може да се подели по хоризонтална и по вертикална инфраструктура;
б) кабелска инсталација по хоризонтална инфраструктура е инсталација која ги вклучува оние кабелски канали кои што постојат во централната мрежа
(core network) и во пристапниот дел до крајните корисници (access network);
в) кабелска инсталација по вертикална инфраструктура е инсталација која ги вклучува кабелските канали инсталирани по зградите;
г) кабелски отвори (окна) е подземна просторија со
повеќенаменска улога, која се поставува на местата каде што има наставка на каблите или промена на насоката на кабелската инсталација;
д) терминирани сегменти се сегменти кои се наоѓаат помеѓу дистрибуциската точка и краен корисник
(или спојна кутија) во случај на точка-до-точка оптички мрежи или оптички сплитер и краен корисник (или
спојна кутија) во случај на точка-повеќе-точки пасивни оптички мрежи;
ѓ) влезен сегмент (eng. feeder) е сегмент кој се наоѓа
помеѓу оптичкиот разделник (Optical Distribution Frame)
или главниот разделник (Main Distribution Frame) и дистрибуциската точка (или оптичкиот сплитер);
е) eтернет агрегациски сегмент (eng. backhaul) е сегмент кој се наоѓа помеѓу оптичкиот разделник (Optical
Distribution Frame) или главниот разделник (Main
Distribution Frame) и IP управуваната мрежа (backbone);
ж) неискористени кабли се кабли кои што не се користени во претходната година и кои што нема да се
користат согласно моменталните или идните предвидливи потреби за период од пет години.
II. УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА
КАБЕЛСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Член 3
Операторот, треба на Операторот-корисник да му
овозможи користење на неискористени оптички влакна
(dark fibre) во етернет агрегацискиот сегмент на пристапната мрежа како и пристап до сопствената кабелска инсталација и придружна инфраструктура (кабелски окна) во следните сегменти од својата пристапна
мрежа, дадени во Прилог 1 што е составен дел на овој
правилник и тоа:
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1) Терминирани сегменти;
2) Влезен сегмент (eng. feeder);
3) Етернет агрегациски сегмент (eng. Backhaul); и
4) Внатрешни инсталации во зградите.
Член 4
(1) Операторот не треба во кабелската инсталација
или придружната инфраструктура да инсталира кабли
или опрема која што не соодветсвува со моменталните
или идните предвидливи потреби за период од 5 години. Како резултат на ваквото прекумерно завземање на
простор во каналите операторот не треба да го забрани
или лимитира пристапот до сопствената инфраструктура на опероторите-корисници.
(2) Операторот може да определи на колку оператори-корисници ќе им обезбеди пристап до кабелската
инсталација и придружната инфраструктура, но така
определениот број на операторите-корисници кои што
имаат пристап до кабелска инсталација и придружната
инфраструкутра не смее да биде помал од четири.
(3) Операторот треба да резервира минимум 20%
простор од каналите со цел да овозможи истиот да биде заеднички користен од операторите за потребите на
одржување и поправки.
(4) Операторот треба да обезбеди каналите да бидат
индентификувани во окната со соодветни кодови со
цел да се овозможи идентификација на соодветниот
сопственик.
Член 5
(1) Таму каде што физички и технички е невозможно операторот да ги исполни барањата за пристап до
кабелска инсталација и придружната инфраструктура
поднесени од операторите-корисници, операторот треба да обезбеди пристап на алтернативни рути кои што
се најблиску до иницијалното барање.
(2) Таму каде што нема слободен простор и каде
што ќе се пронајдат неискористени кабли, истите треба
да се отстранат во период не подолог од 30 дена од моментот кога операторот е известен од страна на операторот корисник за фактичката состојба, со цел операторите-корисници да имаат пристап до слободната инфратруктура.
(3) Трошоците за отстранување на неискористените
кабли се на сметка на сопственикот на мрежната инфраструктура.
(4) Во случај на заситени патишта операторот треба
да обезбеди пристап до неискористени оптички влакна
(dark fiber) независно од тоа за кој сегмент во пристапната мрежа станува збор.
Член 6
(1) За да се алоцира и да се идентификува слободниот простор на кабелската инсталација, придружната
инфраструктура (кабелски окна) и неискористените оптички влакна кои што може да се користат од страна на
операторите-корисници, операторот може да обезбеди
инфорамациски систем базиран на географски информациони податоци кој што ќе им биде достапен на операторите-корисници кои бараат пристап до мрежната
инфраструктура.
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(2) Операторот ја одржува и редовно да ја ажурира
базата на податоци која што може да биде достапна
преку интернет и треба да содржи информации за кабелската инсталација и придружната инфраструктура, а
особено за:
а) географската локација на кабелската инсталација,
придружната инфраструктура и неискористените оптички влакна (dark-fiber);
б) големината, типот и растојанието на каналите;
в) бројот на под-канали и нивната големина;
г) слободниот простор во каналите и под-каналите;
д) идентификација на каналите и каблите (бакарни,
оптички или коаксијални) кои што се активни и оние
кои што не се активни.
(3) Операторот обезбедува веб интерфејс достапен
преку интернет со кој ќе се овозможи автоматско управување со барањата на операторите-корисници, забрзување на процедурите за добивање на информации за
кабелска инсталација и придружната инфраструктура и
ќе ги автоматизира одговорите на операторот.
III. РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА
Член 7
(1) Операторот-корисник може до Агенцијата за
електронски комуникации (во понатамошнитот текст:
Агенција) да достави барање за Референтна понуда за
обезбедување на физички пристап и користење на електронска комуникациска инфраструктура и придружни
инфраструктурни капацитети и средства (во понатамошниот текст: Референтна понуда).
(2) Директорот на Агенцијата, во рок од седум дена
по приемот на барањето ќе донесе решение со кое ќе
го задолжи Операторот да ја изработи и објави Референтната понуда.
(3) Операторот треба во рок од 120 дена од денот на
приемот на решението од став (2) на овој член до Агенцијата да ја достави на одобрување референтната понуда.
(4) Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот на референтната понуда ја разгледува и одобрува
референтната понуда, а доколку истата не е во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој правилник ќе побара од Операторот да
изврши измени на референтната понуда, со отстранување на утврдените неусогласеностите.
(5) Операторот треба да постапи по барањето на
Агенцијата за измена на референтната понуда во рок
од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето
за измена на Референтната понуда и до Агенцијата да
достави изменета референтна понуда.
(6) Операторот одобрената референтна понуда ја
објавува на својата веб страна во рок од 5 дена од денот на добивањето на одобрението и истата ја применува првиот ден од наредниот месец.
Член 8
Референтната понуда треба да содржи особено:
а) опис на расположливата кабелска инсталација и
неискористените оптички влакна (dark-fiber);
б) да ги дефинира пречникот на каналите, подканалите или микроканалите кои што може да се користат;
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в) да се дефинираат принципите како да се одбележуваат каналите;
г) инфорамации за расположливи капацитети на каналите;
д) спецификации што се однесуваат на завземањето
на расположливите канали по принцип на под-канали
или микро-канали со цел да се направи поделба на каблите помеѓу различни оператори, како и распоредот на
кои што под-каналите и микроканалите може да се
сместат во каналите. Само целосни под-канали може да
бидат доделени на некој оператор, т.е. не може заеднички да се користат одредени канали или под-канали
помеѓу повеќе оператори;
ѓ) процедурите за нарачка, обезбедување и други
оперативни процедури, појаснувања за начините за
обезбедување на информации, процедури за поднесување на барања, појаснувања за начините за одржување и поправки, како и процедурите и упатствата за користење на информацискиот систем доколку истиот е
обезбеден;
е) временски рокови, а особено за:
- одговор на барање за пристап до кабелска инсталација и придружната инфраструктура или одговор на
барање за користење на наескористените оптички влакна (dark-fiber);
- инсталации, одржувања и поправки;
- разрешување на специфични проблеми;
- рок за овозможување на услугата.
ж) пенали во форма на компензации за непочитување на роковите од точка е) на овој член доколку се работи за вина од страна на Операторот;
з) цени;
s) постапка за склучување и раскинување на договорот;
и) сите постапки за обештетување;
ј) модел на договор и анекси.
IV. ДОГОВАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА
КАБЕЛСКАТА ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИДРУЖНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА (ИНДИВИДУАЛНИ БАРАЊА)
Член 9
(1) Операторот-корисник доставува барање за пристап и користење на кабелската инсталација и придружната инфраструктура. Барањето за пристап и користење на кабелската инсталација и придружната инфраструктура може да се однесува и за област за која
не постојат информации за техничките параметри и
слободниот простор во информациониот систем. Ова
барање треба да ги содржи минимум следните информации:
а) географска локација на точките кои што е потребно да бидат поврзани;
б) потребниот канален простор, т.е. потребниот
под-канален пречник за кој што операторот-корисник е
заинтересеиран да го користи;
в) времето за кое што операторот-корисник е заинтересиран да го користи каналниот ресурс.
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(2) Ако постојат инфорамации за техничките параметри и слободниот простор во информациониот систем операторот треба во рок од 3 дена од приемот на
барањето од став (1) на овој член, да му одговори на
барателот за (не)постоењето на технички можности за
реализација на барањето. Ако не постојат инфорамации за техничките параметри и слободниот простор
во информациониот систем за областа за која Операторот-корисник поднесол барање за пристап, тогаш
Операторот треба да го направи неопходното истражување со цел да ги обезбеди неопходните информации и да му одговори на барателот за (не)постоењето
на технички можности за реализација на барањето во
рок од 10 дена од приемот на барањето од став (1) на
овој член. Трошоците за ова истражување се на товар
на Операторот.
(3) Ако Операторот утврдил дека има слободен
простор на целата предметна траса за ду му дозволи на
Операторот-корисник пристап до кабелската инсталација и придружната инфраструктура, тогаш тој е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето
да склучи договор со Операторот-корисник за пристап
до кабелската инсталација и придружната инфраструктура. Составен дел на договорот е техничко решение
во .dwg формат.
(4) Техничкото решение од став (3) на овој член
треба да содржи:
а) технички опис на предметното барање;
б) состојба на кабелската инсталација на предметната траса;
в) локација на сите кабелски отвори (окна);
г) број и типот на каналите помеѓу окната;
д) попис на потребниот матријал и потребните работи по вид и количина за инсталација на каблите за
потребите на Операторот-корисник;
ѓ) попис на потребниот матријал и потребните работи по вид и количина за инсталација на под-каналите
и останати работи како поправање и проширување на
кабелска инсталација за потребите на операторот-корисник.
(5) Трошоците за матријалите и инсталациите предвидени со техничкото решение од став (4) точка ѓ) на
овој член ги сноси Операторот-корисник, а Операторот
треба во договорот од став (3) на овој член, точно да го
одреди начинот и рокот на повраток на тие трошоци на
операторот корисник (рефундирање). Рокот за рефундирање треба да биде што е можно пократок, а рефундирањето треба да се овозможи и на сметка на други
договори за пристап и користење на специфични мрежни елементи и придружни средства.
(6) Трошоците за изработка на техничкото решение
од став (4) на овој член, стручниот надзор, матријалите
и потребните изведбени работи за инсталациите за каблите на Операторот-корисник предвидени со овој член,
став 4, точка д) се на товар на операторот-корисник и
не се предмет на рефундирањето определено во став
(5) на овој член.
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(7) Инсталациите предвидени со техничкото решение од став 4, точка ѓ) на овој член (т.е. сите вовлечени под-канали и цефки) остануваат во сопственост на
операторот.
(8) Операторот и операторот-корисник меѓусебно
се договараат кој ќе го изработи техничкото решение.
Ако е договорено операторот-корисник да биде носител на изработката на техничкото решение, тогаш операторот е должен да обезбеди пристап до кабелска канализација и придружната инфраструктура (кабелски
отвори-окна) и да ја достави до операторот-корисник
целата расположлива техничка документација во рок
од 5 дена откако ќе одговори на барањето од став 2 на
овој член.
(9) Ако операторите не успеат да се договорат тогаш техничкото решение ќе го изработи операторот.
(10) Операторот-корисник доставува до операторот
понуда обезбедена од овластени изведувачи на операторот, односно пополнета листа на трошоци за матријалите и работите предвидени со техничкото решение
на овој член, став 4, точки д) и ѓ), по принципот “клуч
на рака”, по пазарно определени цени.
(11) Работите предвидени со техничкото решение
ќе ги изврши овластениот изведувач од страна на операторот, при што операторот може да обезбеди претставник за стручен надзор.
(12) Прегледот на извршените работи го прават
стручни претставници на операторот и операторот-корисник.
(13) Ако на барањето од став 1 на овој член операторот одговори дека не постојат технички можности за
пристап до кабелска канализација и придружна инфраструктура, операторот-корисник може да поднесе жалба до Агенцијата по однос на овој одговор во рок од 8
дена од приемот на одговорот.
(14) Ако Агенцијата утврди дека состојбата е таква да овозможува користење на кабелската инсталација и придружната инфраструктура од страна на
операторот-корисник, ќе донесе решение со што ќе
му наложи на операторот да ги даде на користење на
операторот-корисник кабелска инсталација и придружната инфраструктура. Трошоците за истражувањето што ќе го спроведе Агенцијата ќе бидат на товар на операторот.
(15) Ако Агенцијат утврди дека операторот-корисник неосновано поднел жалба, сите трошоци на постапката се на товар на операторот-корисник.
(16) Агенцијата може да ангажира трета страна која
што ќе го направи потребното истражување.
(17) Ако операторот одбие да склучи договор за
пристап до кабелска инсталација и придружната инфраструктура или не му овозможи на операторот-корисник пристап до истите, Агенцијата на барање на
операторот-корисник во рок од 30 дена од денот на
поднесување на барањето ќе определи дали постојат
соодветни услови и евентуално ќе донесе решение
со кое ќе му наложи на операторот да обезбеди пристап.
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(18) Ако операторот не одговори на барањето во
рок од 10 дена од денот на поднесување на барањето,
ќе се смета дека го одбил барањето и можноста за
склучување на договор за пристап до кабелска канализација и придружната инфраструктура.
2. ПАРАМЕТРИ ЗА КВАЛИТЕТ
Член 10
(1) Операторот треба да поднесе извештај за квалитетот на услугата (Прилог 2) до Агенцијата најдоцна
до 31 март во тековната година за претходната година
и истите треба да ги објави на својата веб-страна.
(2) Податоците за квалитет операторот ги доставува
до Агенцијата и на нејзино барање во рок од 30 дена од
денот на прием на барање.
(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара
Операторот да и достави извештаи од направени мерења и друга документација.
3. ЦЕНИ
Член 11
(1) Цените за пристап до каналите и придружната
инфраструктра и неискористените оптички влакна
(dark fiber) треба да бидат ориентирани на трошоци.
(2) Само променливите трошоци кои што се резултат на наметнатите обврски за да се развие информационен систем достапен од интернет може да се сметаат
за релевантни. Поради тоа во цената за пристап не треба да бидат вклучени трошоците поврзани со:
а) дополнителни истражувања со цел да се обезбедат информациите за каналите и придружната инфраструктура;
б) ажурирање на податоците;
в) картографски информации;
г) апликативен софтвер.
(3) Во случај на значајна разлика во трошоците за
различни области ( терминиранa, влезен сегмент-feeder
и етернет агрегациски сегмент – backhaul ), операторот
не треба да обезбеди пристап по единствена цена која
што преставува нивни просек.
4. УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА
ИЗГРАДЕНИ АНТЕНСКИ СТОЛБОВИ
Член 12
(1) Операторот-корисник на Операторот му доставува барање за пристап и заедничко користење на изградениот антенски столб, заради поставување на својот антенски систем, радиокомуникациската опрема
или телекомуникациската терминална опрема.
(2) Барањето од ставот (1) на обој член треба особено да содржи:
а) висината на која ќе се постави антенскиот систем
и насоките;
б) точниот број и типот на антена по поединечна
насока;
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в) потребниот простор за сместување на опремата;
г) технички детали за димензиите и тежината на антената;
д) техничка спецификација на целокупната радиокомуникациска опрема и телекомуникациска терминална опрема (со вклучени димензии, тежина и распоред на поставување) која ќе се поврзе на антенскиот
систем;
ѓ) вкупна максимална електрична потрошувачка на
целокупната активна опрема која би се инсталирала,
како и евентуални посебни барања за енергетско поврзување на постојната енергетска инфраструктура којашто е во сопственост на Операторот; и
е) временски план за почетокот и времетраењето на
заедничкото користење;
(3) Операторот писмено го известува оператороткорисник за можноста или неможноста за пристап и заедничко користење на антенскиот столб, во рок од 15
дена од денот на приемот на барањето од став (1) на
овој член. Операторот има право во тој рокот да побара
од Операторот - корисник да се изврши заедничка посета на локацијата со антенски столб заради извршување на преглед на истата како би се утврдило на лице
место можноста за поставување на антенски систем и
радиокомуникациска опрема.
(4) Доколку можноста за обезбедување на пристап
за заедничко користење на антенскиот столб зависи од
согласности на трети лица (пр. сопственик на земјиштето каде е поставен столбот, сопственик/сопственици на пристапен пат до столбот, сопственик/сопственици на енергетска инфраструктура потребна за обезбедување на електрично напојување и др.), рокот од став
(3) на овој член може да се продолжи за разумен период потребен за обезбедување на потребните согласности. Доколку Операторот не успее да ги обезбеди потребните согласности, има право да го одбие барањето
на операторот - корисник со соодветно образложение.
(5) Ако операторот го прифати барањето од ставот
(1) на овој член ќе му достави на операторот-корисник
предлог договор за пристап и заедничко користење на
изградениот антенски столб со севкупната документација потребна за изработка на проектната документација доколку во моментот на барањето Операторот ја
поседува истата, во спротивно потребно е Операторот
во разумен временски период да ја обезбеди севкупната документација потребана за изработка на проектната
документација.
(6) Операторот-корисник треба да изработи проектна документација и да ја достави на одобрување на
Операторот да ги набави потребните дозволи во согласност со важечките позитивни прописи на Република
Македонија. Операторот-корисник ќе го набави материјалот и опремата, ќе нарача изведување на работите
од овластените изведувачи, со обврска стручниот надзор да го врши операторот или независно овластено лице кое го определил операторот, а сето тоа на трошок
на операторот-корисник.
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(7) Ако операторот не го прифати барањето од став
(1) на овој член, а операторот корисник не го прифати
образложението на операторот за причините за одбивање на барањето за пристап и заедничко користење на изградениот антенски столб, операторот корсиник може да
достави барање до Агенцијата за поведување на постапка за решавање на спор во согласност со членовите 122
до 133 од Законот за електронските комуникации.
(8) Во постапката за решавање на евентуалниот
спор Агенцијата ќе ги земе во предвид и развојните
планови/стратегија на Операторот за период не помал
од 5 години како основ за одбивање на Барањето за
пристап и заедничко користење на изградениот столб
како и причините поврзани со согласност на закуподавачот на просторот и/или напонскиот приклучок на
одредена локација на антенски столб, како и друга постоечка инфраструктура, кои се потребни за нормално
работење на комуникациската опрема која е предмет на
Барањето за пристап и заедничко користење на изграден антенски столб.
5. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗГРАДЕНИ ЗГРАДИ И ДРУГИ ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА
Член 13
(1) Операторот треба да му овозможи на операторот
корисник, со надомест и врз основа на склучен договор, пристап и заедничко користење на неговите згради
и другите придружни објекти и опрема кои се дел од
неговата електронска комуникациска инфраструктура
и поврзана опрема, а се во согласност со Закон.
(2) Операторот корисник му доставува на операторот барање за пристап и заедничко користење на неговите згради и другите придружни објекти и опрема со
детален технички опис, со потребите од другата инфраструктура (електрична енергија, вода и сл.) како и со
временски план за почетокот и траењето на заедничкото користење.
(3) По барањето од став (2) на овој член се постапува согласно одредбите од член 15 на овој правилник
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Со денот на влегување во сила на овој правилник
престанува да важи Правилник за пристап и користење
на специфични мрежни средства („Службен весник на
Република Македонија“ број 64/2005 и 112/2008).
Член 15
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
По влегувањето во сила овој правилник ќе се објави
на веб страната на Агеницијата.
Бр. 02-1334/1
7 март 2011 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

14 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 31 - Стр. 25

ПРИЛОГ 1

Стр. 26 - Бр. 31

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

14 март 2011

14 март 2011

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
755.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, став 1, алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ”
бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10 и 145/10), а во
согласност со член 64 од истиот Закон, Заклучокот на
Советот бр. 02-689/15 од 18.3.2011 година и Известувањето за отповикани одобренија за користење на радиодофреквенции, бр. 08-5573/1 од 3.11.2010, на Агенцијата за електронски комуникации на РМ (наш бр.073355/1 од 12.11.2010), на својата 6-та седница одржана
на 4.3.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ
1. На Трговското радиодифузно друштво „АЛФА“
ДООЕЛ Радовиш, му се одзема дозволата за вршење на
радиодифузна дејност – терестријално емитување на
програмски сервис, музичко – говорно радио од општ
формат, на македонски јазик, на локално ниво - Радовиш, бр.07-2003/1 од 18.6.2007 година.
2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност,
од точка 1 од оваа Одлука, се одзема поради настанување околности што претставуваат законска пречка за
имателот да врши радиодифузна дејност – отповикување на одобрението за користење на радиофреквенции
од страна на Агенцијата за електронски комуникации
на РМ, со Решение бр.03-4971/1 од 16.9.2010
3. Се задолжува ТРД „АЛФА“ ДООЕЛ Радовиш, да
ги плати доспеаните надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност и тоа: за периодот од
29.05.2009 година заклучно со 28.5.2010 година, годишен надоместок во износ од 11.888,50 денари, врз основа на доставена фактура бр.088/2009 од 30.5.2009 година, и за периодот од 29.5.2010 заклучно со 28.5.2011,
годишен надоместок во износ од 15.248,00 денари, врз
основа на фактура бр.093/2010, или вкупен износ од
27.136,50 денари, во рок од 15 дена од денот на приемот на оваа Одлука.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а истата ќе се објави во „Службен весник на РМ”.
5. Тужбата не го одлага извршувањето на Одлуката.
О б р а з л о ж е н и е
ТРД „АЛФА“ ДООЕЛ Радовиш е имател на дозвола
за вршење радиодифузна дејност – терестријално емитување на програмски сервис, музичко – говорно радио
од општ формат, на македонски јазик, на локално ниво
- Радовиш, бр.07-2003/1 од 18.6.2007 година, која Советот за радиодифузија на РМ му ја издаде на наведениот
субјект врз основа на Одлуката, бр.02-1628/2 од 30-ти
мај 2007, која Советот за радиодифузија на РМ, по
спроведениот Јавен повик („Сл.весник на РМ“ бр.
21/07), ја донесе на својата 12-та седница, одржана на
29.5.2007 година.
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Агенцијата за електронски комуникации на РМ со
Известување, бр.08-5573/1 од 3.11.2010 година (наш
бр. 07-3355/1 од 12.11.2010), го извести Советот за радиодифузија на РМ дека со Решение, бр.03-4971/1 од
16.09.2010 година, на ТРД „АЛФА“ ДООЕЛ Радовиш,
му е отповикано одобрението за користење радиофреквенции.
Членот 63, став 1, алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07,
103/2008, 152/2008 и 06/2010), пропишува дека Советот
за радиодифузија на РМ ја одзема дозволата ако по издавањето на дозволата настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност. Врз основа на тоа, а имајќи во предвид дека видно од Известувањето, бр.08-5573/1 од
3.11.2010 година (наш бр.07-3355/1 од 12.11.2010) на
Агенцијата за електронски комуникации на РМ, на
ТРД „АЛФА“ ДООЕЛ Радовиш, му е отповикано одобрението за користење радиофреквенции, што претставува законска пречка за радиодифузерот да врши радиодифузна дејност, согласно одредбите од Законот за
електронските комуникации („Сл. весник на РМ” бр.
13/05, 14/07, 55/07, 98/08 и 83/10) и Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ” бр. 100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 6/10 и 145/10), Советот одлучи да
му ја одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност на наведениот субјект.
Согласно член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07,
103/2008, 152/2008, 6/2010 и 145/2010), кој пропишува
дека за дозволата трговските радиодифузни друштва
плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за
радиодифузија на РМ, како и согласно член 60, став 6
од истиот Закон, кој пропишува дека годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од
датумот на доделување на дозволата, Советот за радиодифузија на РМ на предметниот радиодифузер му достави фактура бр.088/2009 од 30.5.2009 година за плаќање на годишен надоместок за дозволата, за периодот
од 29.5.2009 година заклучно со 28.5.2010 година, во
износ од 11.888,50 денари, како и фактура бр.093/2010
за плаќање на надоместок за дозволата за периодот од
29.5.2010 заклучно со 28.5.2011, во износ од 15.248,00
денари. И покрај Опомената за плаќање, бр.05-3734/1
од 21.12.2010 година, која Советот му ја достави, ТРД
„АЛФА“ ДООЕЛ Радовиш, до денес не ги плати доспеаните надоместоци за дозволата. Врз основа на наведеното, радиодифузерот СЕ ЗАДОЛЖИ да ги плати доспеаните надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 27.136,50 денари, по
доставени фактури бр.088/2009 и фактура бр.093/2010,
во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.
Следствено на сето погоре наведено, Советот за радиодифузија на РМ, основа на член 37, став 1, точки 2
и 5 и член 63, став 1, алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ” бр. 100/05, 19/07, 103/08,
152/08, 06/10 и 145/10), а во согласност со член 64 од
истиот Закон, Заклучокот на Советот бр.02-689/15 од
8.3.2011 година и Известувањето за отповикани одобренија за користење на радиодофреквенции, бр. 085573/1 од 3.11.2010, на Агенцијата за електронски комуникации на РМ (наш бр. 07-3355/1 од 12.11.2010),
донесе Одлука како во диспозитивот. Тужбата не го
одлага извршувањето на Одлуката.
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Правна поука: Против Одлуката за одземање на
дозволата Трговското радиодифузно друштво „АЛФА“
ДООЕЛ Радовиш, има право во рок од 15 дена од денот
на добивањето на Одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.
Бр. 07-63
11 март 2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.
__________

756.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010 и 145/2010), а во
согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став
1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот
(Пречистен текст) и Заклучокот на Советот бр.02-689/16
од 8.3.2011, постапувајќи по Изјавата, бр.07-50 од
28.2.2011, на Јулија Дубровска Манева, основач и управител на ТРД „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ Неготино,
година, за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр. 07-2035/1 од 18.6.2007 на
својата 6-та седница, одржана на 4.3.2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ДОЗВОЛАТА
ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРД
„РТВ МИКС“ ЈУЛИЈА ДООЕЛ НЕГОТИНО
1. Се уважува Изјавата, бр.07-50 од 28.2.2011, на Јулија Дубровска Манева, основач и управител на Трговското
радиодифузно друштво „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ Неготино, за престанок на важноста на дозволата за вршење
радиодифузна дејност, бр. 07-2035/1 од 18.6.2007.
2. Престанува да важи дозволата, бр.07-2035/1 од
18.6.2007, за вршење радиодифузна дејност – терестријално емитување на програмски сервис, говорно радио со
претежно забавен општ формат, на македонски јазик, со
опфат на слушаност на локално ниво – Неготино, на имателот ТРД „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ Неготино.
3. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво
„РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ Неготино, да го плати
доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност за период од 29.5.2010 година заклучно со 28.5.2011 година во износ од 6.408,00
денари, врз основа на доставена фактура бр.105/2010
од 31.5.2010 година, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.
4. Ова решение влегува во сила по неговата конечност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.
5. Тужбата не го одлага извршувањето на решението.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво „РТВ МИКС“
Јулија ДООЕЛ Неготино е имател на дозвола за вршење радиодифузна дејност – терестријално емитување
на програмски сервис, за говорно радио со претежно
забавен општ формат, на македонски јазик, на локално
ниво - Неготино, бр.07-2035/1 од 18.6.2007, која Советот за радиодифузија на РМ му ја издаде на наведениот
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субјект врз основа на Одлуката, бр. 02-1628/2 од 30-ти
мај 2007, која Советот за радиодифузија на РМ, по
спроведениот Јавниот повик („Сл.весник на РМ“ бр.
21/07), ја донесе на својата 12-та седница, одржана на
29.5.2007 година.
Основачот и управителот на предметниот радиодифузер, Јулија Дубровска Манева, на 28-ми февруари
2011-та година до Советот за радиодифузија на РМ, достави изјава, бр.07-50 (Заверена кај Нотар, бр.УЗП
929/11 од 25.2.2011), во која меѓу другото истакнува
дека поради економско-финансиски причини бара престанок на важноста на дозволата за вршење радидифузна дејност на ТРД „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ Неготино, бр. 07-2035/1 од 18.6.2007.
Со оглед дека согласно член 62, став 1, алинеја 2
од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на
РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/2008 и 06/2010),
дозволата престанува да важи со писмена изјава на
имателот со која се известува Советот за радиодифузија на РМ дека престанува со емитувањето на радио/телевизиска програма, а имајќи во предвид дека основачот и управителот на ТРД „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ
Неготино, Јулија Дубровска Манева, даде изјава дека
бара престанок на важноста на дозволата, бр. 07-2035/1
од 18.6.2007, односно дека престанува со емитувањето
на радио програма, Советот констатира дека се исполнети законските претпоставки за престанок на важноста на предметната дозвола за вршење радиодифузна
дејност. Врз основа на тоа, Советот ја уважи Изјавата,
бр.07-50 од 28.2.2011 година на Јулија Дубровска Манева, основач и управител на ТРД „РТВ МИКС“ Јулија
ДООЕЛ Неготино.
Согласно член 60, став 1 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр.100/05, 19/07,
103/2008, 152/2008, 06/2010 и 145/2010), кој пропишува
дека за дозволата трговските радиодифузни друштва
плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за радиодифузија на РМ, како и согласно член 60, став 6 од
истиот Закон, кој пропишува дека годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата, Советот за радиодифузија на РМ на предметниот радиодифузер му достави
фактура бр.105/2010 од 31.5.2010 година, за плаќање на
годишен надоместок за дозволата за периодот од
29.5.2010 заклучно со 28.5.2011, во износ од 6.408,00 денари. Согласно погоре цитираните законски одредби,
радиодифузерот е должен да го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност за
тековната година (29.5.2010 до 28.5.2011), без оглед на
тоа што во тековната година за која е издадена фактурата на истиот му престанува важноста на дозволата. Престанокот на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност не подразбира и ослободување од плаќање на надоместокот за дозволата за тековната година во
која дозволата престанува да важи. И покрај Опомената
за плаќање, бр. 05-3731/1 од 21.12.2010 година, која Советот му ја достави, ТРД „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ
Неготино, до денес не го плати годишниот надоместок
за дозволата. Врз основа на наведеното, радиодифузерот
СЕ ЗАДОЛЖИ да го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност во
износ од 6.408,00 денари, по доставена фактура бр.
105/2010 од 31.5.2010 година, во рок од 15 дена од денот
на приемот на ова решение.
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Следствено на сето погоре наведено, Советот за радиодифузија на РМ, постапувајќи по Изјавата, бр.07-50
од 28.02.2011, на Јулија Дубровска Манева, основач и
управител на ТРД „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ Неготино, година, за престанок на важност на дозволата за
вршење радиодифузна дејност, бр. 07-2035/1 од
18.6.2007, врз основа на член 37, став 1, алинеја 5 и
член 62, став 1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08,
152/08, 6/2010 и 145/2010), а во согласност со член 19,
став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст) и Заклучокот на Советот бр.02-689/16 од 8.3.2011 година,
донесе решение како во диспозитивот.
Согласно член 211, став 5 од Законот за општата
управна („Сл.весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/2008) и
одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Сл.
весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/2008 и
06/2010), се утврди дека тужбата не го одлага извршувањето на решението.
Упатство за правно средство: Против ова решение, незадоволната странка може да поднесе тужба до
Управниот суд на РМ во рок од 15 дена по приемот на
истото.
Бр. 07-50
11 март 2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.
__________

757.
Врз основа на член 37, став 1, точка 5 и член 163 од
Законот за радиодифузната дејност („Службен весник
на РМ” бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010,
145/2010), а во согласност со член 19, став 2, алинеја
10, и член 30 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), и Заклучокот
бр. 02-543/5 од 25.2.2010 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија (во натамошниот
текст: Советот), на 5-та седница одржана на 24.2.2011
година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
ИЗДАВАЊЕ КОПИЈА ОД СНИМКА НА ОБЈАВЕНА
ИНФОРМАЦИЈА ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМСКИОТ СЕРВИС НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ НА ДРЖАВНО НИВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ОД РЕГИОНОТ СКОПЈЕ
(ГРАДОТ СКОПЈЕ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА)
I. Општи одредби
Предмет на уредување
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат:
- условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на
програмскиот сервис на радиодифузерите на државно
ниво во Република Македонија и радиодифузерите од
регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина),
на барање на заинтересирано лице;
- содржината на барањето за добивање копија од
снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво
во Република Македонија и радиодифузерите од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина);
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- водење на евиденција за издавањето копија од
снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво
во Република Македонија и радиодифузерите од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина), и
- други прашања кои се поврзани и се однесуваат на
материјата/проблематиката која е предмет на уредување на овој Правилник.
II. Посебни одредби
Услови, начин и постапка за издавање копија
од снимка на објавена информација
Член 2
Советот за радиодифузија ќе издаде копија од
снимка на објавена информација, емитувана во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во Република Македонија и радиодифузерите од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата
околина), на барање на заинтересирано лице, а сочувана во неговиот систем за снимање на програмите на радиодифузерите во Република Македонија, врз основа
на уредно поднесено барање.
Советот за радиодифузија, на својата веб страница,
е обврзан да објави кои радио и телевизиски програмски сервиси се снимаат во неговиот систем за снимање
на програмите на радиодифузерите во Република Македонија.
Член 3
Барање може да поднесе секое физичко или правно
лице чие право или интерес е непосредно засегнато со
информацијата која е објавена во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерот, а копијата од снимка
која ја бара му е потребна за остварување заштита на
своите права и интереси пред надлежен суд во Република Македонија или за други потреби.
Член 4
Барањето за издавање копија од снимка на објавена
информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во Република Македонија и радиодифузерите од регионот Скопје (Градот
Скопје и неговата околина), на барање на заинтересирано лице, се поднесува преку архивата на Советот за
радиодифузија.
Кон барањето во прилог се доставува фотокопија
од доказ за поведена судска постапка (фотокопија од
тужба со судски приемен печат), или изјава за намера
за поведување на судска постапка, доколку снимките
се бараат за таа намена.
Член 5
Советот за радиодифузија доколку располага со
снимка од бараната информација, е обврзан да постапи
по поднесеното барање, доколку подносителот на барањето ги исполнил условите за издавање копија од
снимка на објавена информација, согласно овој Правилник.
Член 6
Копијата од снимката на објавената информација во
рамките на програмски сервис на радиодифузер во Република Македонија, се издава исклучиво за лична
употреба на барателот на копијата, за потребите на ве-
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ќе поведената судска постапка пред надлежниот суд,
односно за потребите на судската постапка што подносителот има намера да ја поведе, како и за други потреби и намери, по одлука на Советот за радиодифузија.
Не е дозволено умножување ниту јавно објавување
на копијата, освен во рамките на судската постапка од
став 1 на овој член.
Член 7
Советот за радиодифузија, на барање на надлежен
суд во Република Македонија, е обврзан да достави копија од снимка на објавена информација кога за тоа е
во тек постапка пред тој суд.
Советот за радиодифузија, на барање на Собранието на Република Македонија, Владата на Република
Македонија и други државни тела и органи, е обврзан
да достави копија од снимка на објавена информација,
кога за тоа наведените субјекти имаат правен интерес.
Член 8
Советот за радиодифузија на поднoсителот на барањето е обврзан да му обезбеди копија од снимката на
бараната информација, доколку располага со истата.
Содржина на барањето
Член 9
Барањето за издавање копија од снимка на објавена
информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите во Република Македонија, се поднесува
на пропишан образец, и истото е објавено на веб страната на Советот за радиодифузија.
Образецот на барањето е составен дел на овој Правилник.
Член 10
Барањето треба да ги содржи следните податоци:
- име и презиме на физичко лице, или називот за
правно лице, поднoсител на барањето, и неговите општи податоци (адреса, телефон, факс, е-пошта, и сл.);
- назив на радиодифузерот на чиј програмски сервис е објавена информацијата, и
- датум и време кога е објавена информацијата и
емисијата во која истата е објавена.
Постапување по барањето
Член 11
По добивањето на барањето, се утврдува дали Советот за радиодифузија ја поседува снимката од бараната емитувана информација и дали барањето е доставено на пропишан начин и форма.
Член 12
Советот за радиодифузија доколку располага со
снимката, и доколку барањето со поднесените прилози
е уредно, е должен во рок од 3 (три) дена од денот на
приемот на барањето, на заинтересираното лице да му
издаде копија од снимката на бараната информација.
На обвивката од ЦД/ДВД копијата, се назначува
следното: ‘Копијата ја издава Советот за радиодифузија
на РМ само за лична употреба на барателот, како и за
потребите на веќе поведената судска постапка пред надлежниот суд, односно за потребите на судската постапка
што барателот има намера да ја поведе, со податоци за
радиодифузерот чиј програмски сервис е снимен, и временскиот термин на кој се однесува копијата‘.
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На почетокот од снимката (ЦД/ДВД копијата), се
назначува следното: ‘Копијата ја издава Советот за радиодифузија на РМ само за лична употреба на барателот, како и за потребите на веќе поведената судска постапка пред надлежниот суд, односно за потребите на
судската постапка што барателот има намера да ја поведе. Не е дозволено умножување со цел за нејзино јавно објавување‘.
Член 13
Доколку Советот за радиодифузија утврди дека не
располага со бараната снимка на објавената информација во рамките на програмскиот сервис, од објективни
технички причини (техничка недостапност на тој сервис до неговиот систем за снимање, прекин на дотурот
на сигнал до тој систем од страна на оператор на јавна
комуникациска мрежа, евентуален дефект на системот
за снимање) или поради бришење на снимката по протекот на рокот за нејзино чување, обврзан е за тоа да го
извести подносителот на барањето во примерен рок.
Водење на евиденција за издадените копии
од снимки
Член 14
Советот за радиодифузија воспоставува посебен регистар во кој води евиденција за издадените копии од
снимки на објавени информацији во рамките на програмските сервиси на радиодифузерите во Република
Македонија.
Регистарот на евиденција за издадени копии од
снимки на објавени информации во рамките на програмските сервиси на радиодифузерите во Република
Македонија се води во Секторот за технологии и информатика во Советот за радиодифузија.
Доставување на копија од снимка
Член 15
Доставувањето копија од снимка на објавена информација во рамките на програмски сервис на одреден радиодифузер во Република Македонија, на заинтересирано лице се врши по пошта, или со лично подигање на копијата од седиштето на Советот за радиодифузија во Скопје.
III. Завршни одредби
Член 16
Измени и дополнувања на овој Правилник се прават во писмена форма.
Влегување во сила
Член 17
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-861/1
11 март 2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.
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758.
Врз основа на член 37, став 1, точка 5 и член 163 од
Законот за радиодифузната дејност („Службен весник
на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010), а во
согласност со член 19, став 2, алинеја 10, и член 30 од
Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на
РМ (Пречистен текст), и Заклучокот бр. 02-543/6 од
25.2.2011 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија (во понатамошниот текст: Советот),
на 5-та седница одржана на 24.2.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА
ЧУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ СНИМКИ НА РАДИО И
ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ
I. Општи одредби
Предмет на уредување
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат:
- условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси во и од системот на Советот за радиодифузија на
Република Македонија за снимање и архивирање на
програмите на радиодифузерите во Република Македонија на државно ниво и во регионот Скопје (Градот
Скопје и неговата околина); и
- други прашања кои се поврзани и се однесуваат на
материјата/проблематиката која е предмет на уредување на овој Правилник.
II. Посебни одредби
Услови, начин и постапка за чување и бришење
снимки на радио и телевизиски програмски сервиси
Член 2
Советот за радиодифузија е должен да чува снимки
на радио и телевизиски програмски сервиси во системот на Советот за радиодифузија на Република Македонија за снимање и архивирање на програмите на радиодифузерите во Република Македонија на државно
ниво и во регионот Скопје (Градот Скопје и неговата
околина), во следниве рокови и на следниов начин:
1. 60 дена од денот на снимањето - на содржини
емитирани од локални и регионални телевизиски сервиси во системот за снимање, што е составен дел на системот за снимање, архивирање и мониторинг;
2. 120 дена од денот на снимањето - на содржини
емитирани од национални и телевизиски сервиси пренесени преку сателит во системот за снимање, што е
составен дел на системот за снимање, архивирање и
мониторинг;
3. 90 дена од денот на снимањето - на содржини
емитирани од телевизиски сервиси пренесени преку сателит во системот за снимање, што е составен дел на
системот за снимање, архивирање и мониторинг;
4. 5 години од денот на преносот на архивираните
снимки од системот за архивирање
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Член 3
Бришењето на снимките од системот на Советот за
радиодифузија на Република Македонија за снимање и
архивирање на програмите на радиодифузерите во Република Македонија на државно ниво и во регионот
Скопје (Градот Скопје и неговата околина), се врши во
следниве рокови и на следниов начин:
1. по протекот на рокот од 60 дена од денот на снимањето - на содржини емитирани од локални и регионални телевизиски сервиси во системот за снимање,
што е составен дел на системот за снимање, архивирање и мониторин – автоматски;
2. по протекот на рокот од 120 дена од денот на
снимањето - на содржини емитирани од национални и
телевизиски сервиси во системот за снимање, што е составен дел на системот за снимање, архивирање и мониторинг – автоматски;
3. по протекот на рокот од 90 дена од денот на снимањето - на содржини емитирани од телевизиски сервиси пренесени преку сателит во системот за снимање,
што е составен дел на системот за снимање, архивирање и мониторинг – автоматски; и
4. по протекот на рокот од 5 (пет) години од денот
на снимањето во делот од системот за архивирање – кој
се врши на преносна меморија или на архивски ленти
– или порано врз основа на донесена одлука на Советот
за радиодифузија.
Член 4
Роковите за бришење на снимките од системот на
Советот, утврдени во членот 3 на овој Правилник, можат да се продолжат по барање на Претседателот на
Советот, Заменикот на претседателот на Советот, член
на Советот, Раководителот на Стручната служба и Раководител на друг сектор од Стручната служба, по
предходно одобрување од страна на Советот за радиодифузија на РМ.
Во барањето, наведено во став 1 на овој член, треба
да бидат наведени причините поради кои се бара продолжување на рокот, како и времетраењето на дополнителниот рок.
Член 5
Надлежна организациона единица за постапување
по овој Правилник е Секторот за технологии и информатика во состав на Стручната служба на Советот.
III. Завршни одредби
Измени и дополнувања
Член 6
Измени и дополнувања на овој Правилник се прават во писмена форма.
Влегување во сила
Член 7
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-862/1
11 март 2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
Зоран Стефаноски, с.р.
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ОПШТИНА ВАЛАНДОВО
759.
Врз основа на член 9 став 2 алинеја 2 и член 29 од
Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09) и член 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), а
во врска со Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка бр. 07-2008/8 од 1.11.2010 год. и бр.
07-438/5 од 23.2.2011 година на Советот на Општина
Богданци и Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка бр. 07-79/9 од 29.9.2010 година и
бр. 07-6/11 од 28.1.2011 година на Советот на Општина
Валандово, Општина Богданци претставувана од Градоначалникот Ристо Ичков и Општина Валандово
претставувана од Градоначалникот Николче Чурлиновски, на ден 3.3.2011 година, склучија

Член 7
За извршената работа од страна на извршителот од
Општина Валандово, Општина Богданци ќе исплаќа
средства во висина од 40% од бруто платата на државниот службеник.
Средствата ќе се исплаќаат од Буџетот на Општина
Богданци, а ќе се уплаќаат на сметка на Општина Валандово.
Средствата од ставот 1 на овој член Општина Богданци ќе ги уплаќа секој месец, најдоцна до десеттиот
ден во месецот.

ДОГОВОР
ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ОД
СТРАНА НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО ЗА
ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 9
Контрола на работењето на извршителот во делот
на извршување на работните задачи за потребите на
Општина Богданци ќе врши Градоначалникот на Општина Богданци.

Член 1
Предмет на овој договор е вршење на определени
работи од страна на Општина Валандово за Општина
Богданци во областа на внатрешната ревизија.
Член 2
Општина Валандово за сметка на Општина Богданци ќе врши работи поврзани со спроведување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола и следење
на насоките на Министерството за финансии.
Член 3
Договорните страни се согласни извршувањето на
предвидените задачи од членот 2 на овој договор да бидат извршувани од 1 (еден) извршител, Советник –
Внатрешен ревизор, вработен во администрацијата на
Општина Валандово.
Член 4
Конкретните работните задачи кои треба да ги извршува лицето од членот 3 на овој договор се утврдени
во Правилникот за систематизација и организација на
работните месна во општинската администрација на
Општина Богданци во член 6 точка 39. Советник- Внатрешен ревизор.
Член 5
Извршителот од Општина Валандово извршувањето
на работните задачи за Општина Богданци ќе ги извршува
во просториите на Општина Богданци, два дена во неделата, и тоа вторник и петок, а по потреба и други денови.
Член 6
За вработувањето, системот на плати и надоместоци на плати, правата и одговорностите на државниот
службеник одлучува Градоначалникот на Општина Валандово, согласно Законот за државните службеници.

Член 8
Трошоците за превоз на извршителот од една во друга општина ќе бидат на товар на Општина Валандово.

Член 10
Овој договор ќе трае додека да се создадат услови
за вработување на извршител во одделението за внатрешна ревизија во Општина Богданци.
Член 11
Овој договор може да се раскине по барање на една
од договрните страни, по претходно известување на
другата договорна страна во рок од 30 дена.
Член 12
Договорните страни се согласни евентуалните
спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин,
а во краен случај пред Основен суд во Гевгелија.
Член 13
Овој договор влегува во сила со денот на потпишување, а ќе започне да се применува по вработувањето
на извршителот од страна на Општина Валандово.
Договорот ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Член 14
Овој договор е составен во 5 (пет) примероци од
кои по 2 (два) за договорните страни и 1 (еден) за Министерство за локална самоуправа.
Бр. 08-512/1
3 март 2011 година
Богданци

Бр. 08-250/1
3 март 2011 година
Валандово

Градоначалник
Општина Богданци
Ристо Ичков, с.р.

Градоначалник
Општина Валандово
Николче Чурлиновски, с.р.

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

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

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

