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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1743. 
Врз основа на член 85 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште(„Службен весник на Република Маке-
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190/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 18.7.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  НА ОПШТИНА  

КАВАДАРЦИ 
  

Член 1 
Со оваа одлука на општина Кавадарци, се дава пра-

во на трајно користење на  градежно земјиште сопстве-
ност на Република Македонија,со вкупна површина од 
1.164м2, кое претставува дел од КП. бр. 10689/1 КО 
Кавадарци 2, запишана во Имотен лист бр. 1, согласно 
Извод од Детален урбанистички план за УБ „Едвард 
Кардељ“ 2003-2008 Кавадарци, донесен со Одлука бр. 
07-1796/8 од 26.12.2003 година од општина Кавадарци, 
заради изградба на објект со намена комерцијални об-
јекти - пазар. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-89665/1-16 Претседател на Владата 

18 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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1744. 

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за ек-
спропријација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 
13/16 и 178/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.7.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ ВО ВЛАДЕ-
НИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ 

ПАТИШТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни 

патишта - како предлагач на експропријацијата, да му 
се предаде во владение недвижност која претставува: 

1. Објект изграден на дел од КП бр.154 КО Ботун, 
запишана во Имотен лист бр. 11033, согласно Решение 
за експропријација УП.бр.26-775/2014 од 23.03.2017 
година на Министерство за финансии, Управа за имот-
но правни работи - Одделение за управна постапка во 
Охрид; 

2. Дел од КП бр.5155/1 КО Мешеишта со површина 
од 241 м2, запишана во Имотен лист бр.202, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-40/2017 од 
16.03.2017 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

3. Дел од КП бр.251/1 КО Требеништа со површина 
од 771 м2, дел од КП бр.253/1 КО Требеништа со пов-
ршина од 2.558 м2 и КП бр.253/4 КО Требеништа со 
површина од 6.056 м2, запишани во Имотен лист 
бр.692, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-
47/2017-1 од 16.03.2017 година на Министерство за фи-
нансии, Управа за имотно правни работи - Одделение 
за управна постапка во Охрид; 

4. Дел од КП бр.253/6 КО Требеништа со површина 
од 1.515 м2, запишана во Имотен лист бр.788, согласно 
Решение за експропријација УП.бр.26-48/17 од 
16.03.2017 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 
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5. КП бр.253/3 КО Требеништа со површина од 

2.122 м2 и КП бр.253/10 КО Требеништа со површина 

од 2.054 м2, запишани во Имотен лист бр.288, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-49/2017-1 од 

16.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

6. Дел од КП бр.234/2 КО Требеништа со површина 

од 932 м2, запишана во Имотен лист бр.949, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-55/2017-1 од 

22.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

7. КП бр.234/1 КО Требеништа со површина од 

1.874 м2, запишана во Имотен лист бр.330, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-56/17 од 

20.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

8. Дел од КП бр.268/6 КО Требеништа со површина 

од 621 м2, запишана во Имотен лист бр.517, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-64/17 од 

20.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

9. Дел од КП бр.258/1 КО Требеништа со површина 

од 4 м2, КП бр.407/1 КО Требеништа со површина од 

179 м2 и КП бр.457/1 КО Требеништа со површина од 

162 м2, запишани во Имотен лист бр.225, согласно Ре-

шение за експропријација УП.бр.26-78/17 од 22.03.2017 

година на Министерство за финансии, Управа за имот-

но правни работи - Одделение за управна постапка во 

Охрид; 

10. Дел од КП бр.255/5 КО Требеништа со површи-

на од 362 м2, запишана во Имотен лист бр.16, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-81/17 од 

22.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

11. КП бр.116 КО Требеништа со површина од 

1.238 м2 и КП бр.196 КО Требеништа со површина од 

679 м2, запишани во Имотен лист бр.245, согласно Ре-

шение за експропријација УП.бр.26-83/17-3 од 

05.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

12. Дел од КП бр.212/2 КО Требеништа со површи-

на од 1.737 м2, запишана во Имотен лист бр.562, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-84/2017-3 

од 03.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

13. Дел од КП бр.112/1 КО Требеништа со површи-

на од 1.079 м2, запишана во Имотен лист бр.54, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-85/2017-2 од 

03.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

14. Дел од КП бр.195/1 КО Требеништа со површи-

на од 3.240 м2, запишана во Имотен лист бр.799, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-97/17 од 

10.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

15. Дел од КП бр.220 КО Требеништа со површина 

од 2.345 м2 и дел од КП бр.211 КО Требеништа со пов-

ршина од 1.522 м2, запишани во Имотен лист бр.4, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-99/2017-1 

од 12.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

16. Дел од КП бр.229/3 КО Требеништа со површи-

на од 597 м2 и дел од КП бр.229/3 КО Требеништа со 

површина од 380 м2, запишани во Имотен лист бр.759, 

согласно Решение за експропријација УП.бр.26-109/17 

од 12.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

17. КП бр.219/2 КО Требеништа со површина од 

3.867 м2, запишана во Имотен лист бр.235, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-101/2017-1 од 

10.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

18. Дел од КП бр.275/1 КО Требеништа со површи-

на од 354 м2, запишана во Имотен лист бр.262, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-117/2017-3 од 

13.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

19. Дел од КП бр. 219/5 КО Требеништа со површи-

на од 1.041 м2, запишана во Имотен лист бр.460, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-100/17 од 

10.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

20. Дел од КП бр.464 КО Требеништа со површина 

од 112 м2, запишана во Имотен лист бр.51, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-122/2017-3 од 

13.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

21. Дел од КП бр.463/2 КО Требеништа со површи-

на од 118 м2, запишана во Имотен лист бр.575, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-123/2017-3 од 

13.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

22. Дел од КП бр.463/1 КО Требеништа со површи-

на од 106 м2, запишана во Имотен лист бр.574, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-124/2017-2 од 

13.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

23. Дел од КП бр.230/1 КО Требеништа со површи-

на од 10.651 м2, запишана во Имотен лист бр.691, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-57/2017 од 

30.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 
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24. КП бр.5153/1 КО Мешеишта со површина од 

1.766 м2, запишана во Имотен лист бр.1218, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-38/2017 од 

31.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

25. Дел од КП бр.255/1 КО Требеништа со површи-

на од 391 м2, запишана во Имотен лист бр.435, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-45/2017 од 

31.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

26. Дел од КП бр.262/1 КО Требеништа со површи-

на од 10 м2, запишана во Имотен лист бр.979, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-76/2017 од 

31.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

27. Дел од КП бр.5110/1 КО Песочан со површина 

од 505 м2, запишана во Имотен лист бр.1101, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-26/2017 од 

31.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

28. КП бр.268/3 КО Требеништа со површина од 

2.198 м2, запишана во Имотен лист бр.500, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-67/2017 од 

31.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

29. КП бр.268/2 КО Требеништа со површина од 

4.260 м2, запишана во Имотен лист бр.333, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-68/2017 од 

24.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

30. Дел од КП бр.255/2 КО Требеништа со површи-

на од 597 м2, запишана во Имотен лист бр.151, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-44/2017 од 

31.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

31. Дел од КП бр.317/1 КО Волино со површина од 

1.870 м2, запишана во Имотен лист бр.538, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-7/2017 од 

15.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

32. Дел од КП бр.319/1 КО Волино со површина од 

3.237 м2, запишана во Имотен лист бр.397, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-9/2017 од 

15.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

33. Дел од КП бр.320 КО Волино со површина од 

1.571 м2, запишана во Имотен лист бр.272, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-10/2017 од 

20.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

34. Дел од КП бр.321/1 КО Волино со површина од 

152 м2, запишана во Имотен лист бр.271, согласно Ре-

шение за експропријација УП.бр.26-12/2017 од 

24.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

35. Дел од КП бр.3889/1 КО Мешеишта со површи-

на од 108 м2, запишана во Имотен лист бр.416, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-15/2017 од 

17.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

36. Дел од КП бр.5110/3 КО Мешеишта со површи-

на од 648 м2, запишана во Имотен лист бр.1269, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-32/2017 од 

24.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

37. Дел од КП бр.5133/1 КО Мешеишта со површи-

на од 117 м2, запишана во Имотен лист бр.1662, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-34/2017 од 

20.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

38. Дел од КП бр.5139/1 КО Мешеишта со површи-

на од 769 м2, запишана во Имотен лист бр.1572, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-35/2017 од 

24.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

39. КП бр.253/2 КО Требеништа со површина од 

2.373 м2, КП бр.253/8 КО Требеништа со површина од 

2.220 м2 и КП бр.269/2 КО Требеништа со површина 

од 506 м2, запишани во Имотен лист бр.289, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-50/17 од 

17.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

40. КП бр.253/5 КО Требеништа со површина од 

2.074 м2 и КП бр.253/9 КО Требеништа со површина 

од 1.977 м2, запишани во Имотен лист бр.468, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-51/17 од 

21.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

41. Дел од КП бр.251/2 КО Требеништа со површи-

на од 1.041 м2, запишана во Имотен лист бр.278, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-53/2017 од 

21.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

42. Дел од КП бр.223/1 КО Требеништа со површи-

на од 1.292 м2, запишана во Имотен лист бр.15, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-59/2017-3 од 

24.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

43. Дел од КП бр.222/1 КО Требеништа со површи-

на од 446 м2 и КП бр.447/1 КО Требеништа со површи-

на од 349 м2, запишани во Имотен лист бр.636, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-60/17 од 
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23.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

44. Дел од КП бр.221/1 КО Требеништа со површи-

на од 902 м2, запишана во Имотен лист бр.1001, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-61/2017 од 

23.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

45. Дел од КП бр.322/1 КО Требеништа со површи-

на од 451 м2 и КП бр.322/3 КО Требеништа со површи-

на од 504 м2, запишани во Имотен лист бр.96, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-62/2017 од 

24.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

46. КП бр.268/1 КО Требеништа со површина од 

1.840 м2, запишана во Имотен лист бр.537, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-70/2017 од 

23.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

47. КП бр.267 КО Требеништа со површина од 

1.380 м2, запишана во Имотен лист бр.129, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-71/2017 од 

23.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

48. Дел од КП бр.266/1 КО Требеништа со површи-

на од 995 м2, запишана во Имотен лист бр.130, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-72/2017 од 

23.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

49. Дел од КП бр.265/1 КО Требеништа со површи-

на од 886 м2, запишана во Имотен лист бр.566, соглас-

но Решение за експропријација УП.бр.26-73/2017 од 

28.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

50. Дел од КП бр.110/1 КО Требеништа со површи-

на од 1.654 м2 и КП бр.271/3 КО Требеништа со пов-

ршина од 39 м2, запишани во Имотен лист бр.677, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-86/2017 од 

11.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

51. КП бр.109/1 КО Требеништа со површина од 

1.697 м2, запишана во Имотен лист бр.296, согласно 

Решение за експропријација УП.бр.26-88/2017 од 

10.04.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

52. Дел од КП бр.3891/1 КО Мешеишта со површи-

на од 140 м2, запишана во Имотен лист бр.1634, сог-

ласно Решение за експропријација УП.бр.26-17/2017-2 

од 21.03.2017 година на Министерство за финансии, 

Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-

на постапка во Охрид; 

53. Дел од КП бр.4365/1 КО Мешеишта со површи-
на од 310 м2, запишана во Имотен лист бр.2088, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-20/2017-1 
од 14.03.2017 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

54. Дел од КП бр.3890/1 КО Мешеишта со површи-
на од 131 м2, запишана во Имотен лист бр.1441, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-21/2017-1 
од 14.03.2017 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

55. Дел од КП бр.4366/1 КО Мешеишта со површи-
на од 206 м2, запишана во Имотен лист бр.1665, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-22/17 од 
13.03.2017 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

56. Дел од КП бр.5106/1 КО Мешеишта со површи-
на од 31 м2, запишана во Имотен лист бр.1222, соглас-
но Решение за експропријација УП.бр.26-23/2017-1 од 
14.03.2017 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид; 

57. Дел од КП бр.5154/1 КО Мешеишта со површи-
на од 534 м2, запишана во Имотен лист бр.1212, сог-
ласно Решение за експропријација УП.бр.26-39/17 од 
16.03.2017 година на Министерство за финансии, 
Управа за имотно правни работи - Одделение за управ-
на постапка во Охрид - за изградба на Автопатска дел-
ница „Кичево- Охрид“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1978/1 Претседател на Владата 

18 јули 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1745. 

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 
15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
18.7.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – 
ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ 

ОД КОЖА ИЛИ ОД ВЕШТАЧКА КОЖА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување 

на увозната давачка – царинската стапка, за други про-
изводи од кожа или од вештачка кожа и тоа:  
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Член 2 

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат 

заклучно со 31.12.2017 година. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

Бр. 44-2794/1 Претседател на Владата 

18 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1746. 

Врз основа  на член  107 од Законот за заштита на 

децата („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 

25/2015, 150/2015, 192/2015 и 27/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 

18.7.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА  ПРИВАТНА 

УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА ГРАДИНКА  

„БУШАВА АЗБУКА - КИДС“ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за давање одобрение за основање на 

приватна установа за деца -детска градинка „БУШАВА 

АЗБУКА - КИДС“ во Скопје („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 61/14), во членот 2 зборот 

,,ДОО” се заменува со зборот ,,ДООЕЛ”. 

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-3702/1 Претседател на Владата 

18 јули 2017 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1747. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 

на 12 јули 2017 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 60 став 3 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 

39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015 и 37/2016). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-

шение У. бр. 49/2016 од 25 мај 2017 година, поведе по-

стапка за оценување на уставноста на член 60 став 3 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 

164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 

10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015 и 37/2016), затоа 

што основано се постави прашањето за неговата сог-

ласност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 60 

став 3 од Законот за здравствената заштита, по исклу-

чок од став (1) алинеја 1 на овој член, во случај на ос-

новање на приватна здравствена установа од примарна 

здравствена заштита или формирање на нов тим во по-

стојна приватна здравствена установа од примарна 

здравствена заштита која дејноста ја врши во просто-

рии на јавна здравствена установа врз основа на дого-

вор за закуп на простор склучен согласно со овој закон, 

избраниот лекар или стоматолог, односно нововработе-

ниот доктор на медицина или доктор на стоматологија 

може самостојно да укажува здравствена заштита без 

учество на медицинска, односно стоматолошка сестра 

во тимот, но не подолго од 24 месеци од основањето на 

приватната здравствена установа, односно од формира-

њето на новиот тим, се додека докторот на медицина 

или докторот на стоматологија во приватната здрав-

ствена установа не го изберат како избран лекар или 

избран стоматолог 700 пациенти, по што постои об-

врска да се комплетира тимот. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, владеењето на правото е темелна 

вредност на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните во Републи-

ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-

висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 

и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-

вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 

пред Уставот и законите се еднакви.  

Според член 39 став 1 од Уставот, на секој граѓанин 

му се гарантира правото на здравствена заштита. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Во согласност со членот 55 од Уставот, се гаранти-

ра слободата на пазарот и претприемништвото (став 1). 

Републиката обезбедува еднаква правна положба на си-

те субјекти на пазарот. Републиката презема мерки 

против монополската положба и монополското однесу-

вање на пазарот (став 2). Слободата на пазарот и прет-

приемништвото можат да се ограничат со закон 

единствено заради одбрана на Републиката, зачувува-

њето на природата, животната средина или здравјето 

на луѓето (став 3). 

Со Законот за здравствената заштита се уредуваат 

прашањата кои се однесуваат на системот и организа-

цијата на здравствената заштита и вршењето на здрав-
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ствената дејност, загарантираните права и утврдените 

потреби и интереси на државата во обезбедувањето на 

здравствената заштита, здравствените установи, врабо-

тувањето, правата и должностите, одговорноста, евалу-

ацијата, престанокот на вработувањето, заштитата и 

одлучувањето за правата и обврските на здравствените 

работници и здравствените соработници, квалитетот и 

сигурноста во здравствената дејност, коморите и 

стручните здруженија, рекламирањето и огласувањето 

на здравствената дејност, вршењето на здравствена деј-

ност во вонредни услови и надзорот над вршењето на 

здравствената дејност (член 1). 

Според член 12 став 1 од овој закон, здравствената 

дејност е дејност од јавен интерес. 

Во согласност со член 13 од овој закон, здравстве-

ната дејност се врши во мрежа на здравствени устано-

ви и надвор од мрежата на здравствени установи (став 

1). Република Македонија е надлежна за остварувањето 

на здравствената заштита во мрежата на здравствени 

установи, во која се врши здравствена дејност под ус-

лови утврдени со овој закон (став 2). Здравствената деј-

ност во мрежата ја вршат јавни и приватни здравствени 

установи, кои вршат дејност врз основа на лиценца 

(став 3). Здравствената дејност надвор од мрежата ја 

вршат приватни здравствени установи под услови ут-

врдени со овој закон и се финансира од здравствените 

услуги кои пациентите ги плаќаат со лични средства 

(став 4). 

Според член 15 точка 13. од Законот, поимот 

„Здравствена установа во мрежа“ подразбира јавни 

здравствени установи и приватни здравствени устано-

ви кои вршат дејност врз основа на лиценца, а кои вр-

шат здравствена дејност во мрежата на здравствени ус-

танови. 
Со член 28 став 1 од истиот закон, се пропишува 

дека здравствената дејност во мрежата, што ја обезбе-
дува и организира Република Македонија, се состои од 
јавни здравствени установи и приватни здравствени ус-
танови, кои вршат здравствена дејност врз основа на 

лиценца (во натамошниот текст: носители на лиценца), 
во кои се врши здравствена дејност под еднакви услови 
и кои се вклучуваат во интегриран здравствен инфор-
матички систем согласно со прописите за евиденциите 
од областа на здравството.  

Основањето на здравствени установи се уредува со 
членот 57 од Законот. Така, се пропишува дека здрав-
ствена установа може да се основа како јавна и приват-

на (став 1). Јавна здравствена установа може да основа 
Владата (став 2). Приватна здравствена установа може 
да основаат домашни и странски, правни и физички ли-
ца (став 3). 

Условите за основање, почнување со работа, врше-
ње здравствена дејност и проширување на дејноста на 
здравствена установа се утврдени со членот 60 од Зако-

нот. Така, со овој член се пропишува:  
(1) Здравствена установа може да се основа, да поч-

не со работа, да врши здравствена дејност и да ја про-
шири дејноста, ако се исполнети следниве услови:  

- да има во работен однос на неопределено време со 
полно работно време определен број здравствени ра-
ботници во зависност од видот на здравствена дејност, 

односно специјалност,  

- да има во работен однос на неопределено време со 

полно работно време одговорен носител на здравстве-

ната дејност за вршење на определен вид здравствени 

услуги во зависност од видот на здравствена дејност, 

односно специјалност и  

- да има простор и опрема за вршење на определен 

вид здравствена дејност, односно специјалност.  

(2) Здравствените работници од ставот (1) алинеи 1 

и 2 на овој член мора да поседуваат соодветна лиценца 

за работа, во зависност од видот на здравствената деј-

ност, односно специјалност.  

(3) По исклучок од ставот (1) алинеја 1 на овој 

член, во случај на основање на приватна здравствена 

установа од примарна здравствена заштита или форми-

рање на нов тим во постојна приватна здравствена ус-

танова од примарна здравствена заштита која дејноста 

ја врши во простории на јавна здравствена установа врз 

основа на договор за закуп на простор склучен соглас-

но со овој закон, избраниот лекар или стоматолог, од-

носно нововработениот доктор на медицина или док-

тор на стоматологија може самостојно да укажува 

здравствена заштита без учество на медицинска, однос-

но стоматолошка сестра во тимот, но не подолго од 24 

месеци од основањето на приватната здравствена уста-

нова, односно од формирањето на новиот тим, се доде-

ка докторот на медицина или докторот на стоматологи-

ја во приватната здравствена установа не го изберат ка-

ко избран лекар или избран стоматолог 700 пациенти, 

по што постои обврска да се комплетира тимот. 

(4) Одговорниот носител на дејноста од ставот (1) 

алинеја 2 на овој член мора да ги исполнува следниве 

услови: 

 - да не е корисник на право на пензија и  

- да биде запишан во регистарот на здравствени ра-

ботници.  

(5) Здравствена установа во мрежата, покрај усло-

вите од ставот (1) на овој член, може да се основа, да 

почне со работа, да врши здравствена дејност и да ја 

прошири дејноста ако тоа е планирано со мрежата.  

(6) Потребниот простор, опрема и стручен кадар за 

основање, почнување со работа и вршење на здравстве-

на дејност во здравствени установи ги пропишува ми-

нистерот за здравство.  

Од наведената законска регулатива произлегува де-

ка законодавецот, во функција на обезбедување на 

здравствена заштита на граѓаните, со Законот за здрав-

ствената заштита, помеѓу другото, пропишал дека 

здравствената дејност е дејност од јавен интерес и ис-

тата се врши во мрежа на здравствени установи и над-

вор од мрежата на здравствени установи. Здравствена-

та дејност во мрежата ја вршат јавни и приватни здрав-

ствени установи, кои вршат дејност врз основа на ли-

ценца и во кои се врши здравствена дејност под еднак-

ви услови, а здравствената дејност надвор од мрежата 

ја вршат приватни здравствени установи под услови 

утврдени со овој закон и се финансира од здравствени-

те услуги кои пациентите ги плаќаат со лични сред-

ства.  

Условите за основање, почнување со работа, врше-

ње здравствена дејност и проширување на дејноста на 

здравствена установа се утврдени со членот 60 од Зако-



 Стр. 8 - Бр. 93                                                                                          24 јули 2017 
 

 

нот и истите, се до донесување на  Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за здравствената заш-

тита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

17/2016), се исти за сите здравствени установи, неза-

висно дали станува збор за јавни или приватни здрав-

ствени установи. Меѓутоа, со членот 5 од овој закон, во 

членот 60 е додаден нов став 3, кој предвидува исклу-

чок од правилото дека условите за основање и почну-

вање со работа се исти за сите здравствени установи. 

Имено, со овој став се пропишува дека: „По исклучок 

од ставот (1) алинеја 1 на овој член, во случај на осно-

вање на приватна здравствена установа од примарна 

здравствена заштита или формирање на нов тим во по-

стојна приватна здравствена установа од примарна 

здравствена заштита која дејноста ја врши во просто-

рии на јавна здравствена установа врз основа на дого-

вор за закуп на простор склучен согласно со овој закон, 

избраниот лекар или стоматолог, односно нововработе-

ниот доктор на медицина или доктор на стоматологија 

може самостојно да укажува здравствена заштита без 

учество на медицинска, односно стоматолошка сестра 

во тимот, но не подолго од 24 месеци од основањето на 

приватната здравствена установа, односно од формира-

њето на новиот тим, се додека докторот на медицина 

или докторот на стоматологија во приватната здрав-

ствена установа не го изберат како избран лекар или 

избран стоматолог 700 пациенти, по што постои об-

врска да се комплетира тимот.“ 

Тоа значи дека со овој новододаден став 3, се про-

пишуваат посебни услови кои важат само за приватна 

здравствена установа од примарна здравствена заштита 

која дејноста ја врши во простории на јавна здравстве-

на установа врз основа на договор за закуп на простор 

склучен согласно со овој закон. Оттука, произлегува 

дека овие приватни здравствени установи, во однос на 

условите за основање и почнување со работа, добиваат 

поинаков, привилегиран третман од јавните здравстве-

ни установи, но и од другите приватни здравствени ус-

танови од примарна здравствена заштита кои дејноста 

ја вршат во простории надвор од просториите на јавна 

здравствена установа, односно во приватен деловен 

простор, за кои остануваат да важат условите од член 

60 став 1 алинеја 1 од Законот: да има во работен однос 

на неопределено време со полно работно време опреде-

лен број здравствени работници во зависност од видот 

на здравствена дејност, односно специјалност. Произ-

легува дека видот на сопственоста на просториите каде 

се врши дејноста е клучна за тоа кои и какви услови се 

потребни за вршење на примарна здравствена заштита, 

а не исполнувањето на условите во однос на персона-

лот и опремата, за што според Судот, нема оправду-

вање.  

Според Судот, неосновано и неприфатливо е об-

разложението на Владата на Република Македонија за 

оправданоста на ваквото законско решение (мислење 

на Владата на Република Македонија, бр. 42-2928/1 од 

12.04.2016 година, доставено до Уставниот суд по од-

нос на наводите во иницијативата)  со фактот дека при-

ватните здравствени установи можеле да воспостават 

професионална соработка во давањето на здравствена-

та заштита со јавните здравствени установи во чии 

простории ја вршат својата дејност преку земање под 

закуп и на тој начин да обезбедат квалитет на здрав-

ствената заштита, а дека пристапот во објектот во кој е 

сместена јавната здравствена установа бил „слободен“ 

и дозволен за секој кој ќе учествувал во постапката за 

давање под закуп со што ќе добиел можност за отвора-

ње на приватна здравствена установа на примарно ни-

во под условите пропишани со оспорениот член. 

Даденото образложение за оправданоста на оспоре-

ното законско решение не може да биде оправдување 

за противуставноста на истото. Ова од причина што со 

ваквата регулатива се доведуваат во нееднаква правна 

положба здравствените установи кои вршат дејност од 

примарна здравствена заштита и се повредува уставна-

та гаранција на слободата на пазарот и претприемниш-

твото. Се повредува еднаквоста на граѓаните пред 

Уставот и законите, која е уставно загарантирана, а се 

повредува и начелото на владеењето на правото, како 

темелна вредност на уставниот поредок на Република 

Македонија, која се изразува преку цврстата уставна 

определба дека во Република Македонија законите мо-

раат да бидат во согласност со Уставот, а сите други 

прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги 

почитува Уставот и законите. 

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека член 

60 став 3 од Законот за здравствената заштита не е во 

согласност со член 8 став 1 алинеја 3, член 9, член 51 и 

член 55 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македо-

нија. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 

точката 1  од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: д-р 

Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил 

Дарлишта, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, 

Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стоја-

носки.  

 

У.бр.49/2016 Претседател 

12 јули 2017 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

__________ 

1748. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 

12 јули 2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВААТ член 2 и член 28 од Законот за 

вонсудско спогодување („Службен весник на Републи-

ка Македонија “ бр.12/2014). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-

вод иницијатива на Игорчо Точев од Кочани, со Реше-

ние У.бр.114/2016 од 12 април 2017 година поведе по-

стапка за оценување на уставноста на членовите 2 и 28 

од Законот означен во точката 1 од оваа одлука бидејќи 

основано се постави прашањето за нивната согласност 

со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Ма-

кедонија. 

4. Судот на седницата утврди дека, според член 2 

од Законот за вонсудско спогодување, при спроведува-

њето на постапка за вонсудско спогодување ќе се при-

менуваат и одредбите од Законот за уредување на ро-

кови за намирување на паричните обврски настанати 

при деловни трансакции. 

Одредбата се оспорува во делот: „за уредување на 

рокови за намирување на паричните обврски настанати 

при деловни трансакции“. 

Според член 28 точка 1 од истиот закон, извештајот 

за финансиската состојба и работењето на должникот 

содржи (меѓу другото) и финансиски извештаи во сог-

ласност со Законот за сметководство кои не се постари 

од три месеци од денот на поднесувањето на барањето 

за спроведување на постапката за вонсудско спогоду-

вање. 

Одредбата се оспорува во делот: „Законот за смет-

ководство“. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија владеењето на правото е една 

од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-

публика Македонија. 

Членот 2 од Законот за вонсудско спогодување упа-

тува на примена на одредбите од Законот за уредување 

на рокови за намирување на паричните обврски наста-

нати при деловни трансакции при спроведување на по-

стапката за вонсудско спогодување.  

Судот од увидот во регистрите на правни прописи, 

како и увидот на веб-страницата на Собранието на Ре-

публика Македонија утврди дека во правниот поредок 

на Република Македонија не постои Закон за уредува-

ње на рокови за намирување на паричните обврски нас-

танати при деловни трансакции при спроведување на 

постапката за вонсудско спогодување. Оттаму, оспоре-

ниот дел од членот 2 од Законот за вонсудско порамну-

вање упатува на примена на непостоечки закон. 
Од мислењето на Владата на Република Македонија 

бр.42-5284/1 од 25.08.2016 година, доставено до Судот 
по повод конкретната иницијатива, се потврди дека на-
ведениот закон не постои. Во дописот се појаснува и 
тоа дека наведениот наслов е користен во почетната 
фаза од подготовката на Законот за финансиската дис-
циплина. 

Членот 28 точка 1 од Законот за вонсудско спогоду-

вање, предвидува извештајот за финансиската состојба 
да содржи финансиски извештаи согласно Законот за 
сметководство, кој е пропис што престанал да важи 
сметано од 26.07.2002 година кога влегол во сила Зако-
нот за сметководство за буџетите и буџетските корис-
ници („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.61/2002). 

Имено, член 32 од Законот за сметководството на 

буџет и буџетските корисници предвидел дека, со де-

нот на влегувањето во сила на овој закон престанува да 

важи Законот за сметководството ("Службен весник на 

Република Македонија" бр. 42/1993, 48/1993, 6/1995, 

32/1998, 39/1999, 70/2001 и 36/2002). 
Според тоа членот 28 точка 1 од Законот за вонсуд-

ско спогодување упатува на примената на пропис кој 
престанал да важи. 

Наведените факти не се оспоруваат од страна на 
Владата на Република Македонија во доставеното мис-
лење. Според Владата во прашање е технички пропуст, 

кој заради економичност и ефикасност на постапката 
ќе биде надминат со измени на Законот, подготвени од 
Министерството за економија, кои до моментот на из-
готвување на оваа одлука не се направени. 

Од наведеното произлегува дека членот 2 од Зако-
нот упатува на примена на пропис кој воопшто не по-
стои во правниот поредок, а членот 28 од Законот упа-

тува на пропис кој одамна престанал да биде дел од 
правниот поредок на Република Македонија, што спо-
ред оцена на Судот не е во согласност со член 8 став 1 
алинеја 3 од Уставот и принципот на владеење на пра-
вото. Ова од причина што не станува збор за незначи-
телен технички пропуст при изготвување на законски-
от текст, туку упатување на примена на непостоечки 

пропис, односно пропис кој не е дел од правниот поре-
док што доведува до правна несигурност, нејаснотии и 
забуни во практикувањето на правото за субјектите кои 
се засегнати со конкретната правна проблематика. 

Судот оцени дека член 2 и член 28 од Законот за 
вонсудско спогодување не се во согласност со член 8 
став 1 алинеја 3 од Уставот, како целини, а не само по 
однос на оспорените делови, бидејќи она што би оста-

нало по евентуалната интервенција не би можело да 
претставува целосна и правно логична норма со своја 
самостојна примена во правниот поредок. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-

новски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Еле-
на Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски, Ван-
гелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и 
Владимир Стојаноски.  

 
У.бр.114/2016 Претседател 

12 јули 2017 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1749. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

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

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  20.07.2017  година, донесе 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Зирап Лимани,  судија на Врховниот суд на Република 

Македонија, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 20.07.2017 година.  

 

Бр. 02-1033/17 Судски совет 

20 јули 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

1750. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 39 и член  44 од Законот за Судскиот совет 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 

20/2015 и 61/2015), објавува 

 

О  Г  Л  А  С 

 

- За избор на претседател на Апелационен суд 

Штип 

- За избор на претседател на Основниот суд Скопје 

1 Скопје 

- За избор на претседател на Основниот суд Кума-

ново 

- За избор на претседател на Основниот суд Тетово  

- За избор на претседател на Основниот суд Дебар  

- За избор на претседател на Основниот суд Ресен 

- За избор на 2 (двајца) судии на Врховен суд на Ре-

публика Македонија за кривична област 

- За избор на  4 (четири) судии на Апелационен суд 

Скопје – 2 (двајца) за кривична област и 2 (двајца) за 

граѓанска област и 

- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Битола за кривична област.  

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 

од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 

бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за судовите („Службен весник 

на РМ“ бр.150/2010).  

Кандидатите за избор на судија на Врховен суд на 

РМ и на Апелационен  суд треба да ги исполнуваат ус-

ловите предвидени во член 45 од Законот за судовите 

(„Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 од  Зако-

нот за изменување и дополнување на Законот за судо-

вите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и посебни-

от услов од член 17  став 1 алинеја 2 и 3 од Законот за 

изменување и дополнување на Законот за судовите 

(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). 

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со 

потребната документација, во оригинал или заверена 

фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 

на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во 

рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“. Образецот за прија-

ва може да се подигне во електронска форма на WEB 

страната на Судскиот совет на Република Mакедонија 

на следната адреса:http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/ 

izvestai/ostanati-dokumenti.   Некомплетните документи 

нема да се разгледуваат. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По 

однос на термините за полагање на тестовите, кандида-

тите ќе бидат дополнително известени од страна на 

Судскиот совет на РМ.  

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и 

тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 

Бр. 08-1030/1 и 08-1030/2 Судски совет 

20 јули 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1751. 

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и став 3 и 

член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност 

(„Службен весник на РМ“  бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 

57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија, постапувајќи по барањето 

на Македонската Берза АД Скопје број 03-209/1 од 

23.02.2017 година, на седницата одржана на 04.07.2017 

година донесе  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 

и дополнувања на Тарифникот за висината на надомес-

тоците на Македонска берза АД Скопје број 02-200/1 

од 22.02.2017 година, донесена на седницата на Одбо-

рот на директори на Македонската берза АД Скопје, 

освен на точка 2 од одлуката. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 

да изврши измена во точка 2 од одлуката број 02-200/1 

од 22.02.2017 година која ќе гласи: 

“После табелата во точка 3 Надоместоци за тргува-

ње со акции се додава следниот текст: Износот на на-

доместокот за тргување со акции за трансакции во 

вкупна вредност до 10.000 денари изнесува 50 денари 

по трансакција и за купување и за продавање, додека за 

трансакции во вкупна вредност над 10.001 денари на-

доместокот за тргување со акции изнесува најмалку 

100 денари по трансакција и за купување и за прода-

вање.” 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-48 Комисија за хартии од вредност 

4 јули 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
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1752. 
Врз основа на член 2 став (1) точка 28 и член 27 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 
7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, 188/2013, 
43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2017 година), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија постапувајќи по Барањето на Капитал банка АД 
Скопје за давање одобрение за издавање на долгорочни 
должнички хартии од вредност - прва емисија на об-
врзници по пат на приватна понуда, на седницата од-
ржана на ден 14.07.2017 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА - ПРВА 

ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ 
 
1. На Капитал банка АД Скопје  се дава одобрение 

за издавање на долгорочни должнички хартии од вред-
ност по пат на приватна понуда - прва емисија на 1.000 
обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 
евра и вкупна номинална вредност од 1.000.000 евра 
односно 61.543.900,00 денари пресметано по средниот 
курс на НБРМ на денот на донесување на Решението 
од Комисијата за хартии од вредност на РМ.  

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр.0201-02/4 од 
30.06.2017 година за издавање долгорочни должнички 
хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат 
на приватна понуда (прва емисија на обврзници) доне-
сена на Собранието на акционери на Капитал банка АД 
Скопје одржано на ден 30.06.2017 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни 
дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата 
на обврзници по пат на приватна понуда. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот 
за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија да достави доказ 
дека е извршен упис на обврзниците. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

     
 Комисија за хартии од вредност 
 на Република Македонија 

  УП 1 Број 10-100 по овластување на Претседател 
14 јули 2017 година Комисионер, 
         Скопје Милаим Ајдини, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1753. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБ-
РАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗ-
ВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО 
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ 
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАР-
НА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, 

производи и нуспроизводи од животинско потекло за-
ради заштита од внесување на вирусот на високо пато-
гена авијарна инфлуенца во Република Македонија по 
потекло од Република Франција (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 8/17), во членот 1 став (1) 
по алинејата 2 се додава една нова алинеја 3 која гласи:  

“  - Норд/ Nord,”. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 02-2503/1 Агенција за храна 

11 јули 2017 година и ветеринарство 
Скопје в.д. Директор, 

  Зоран Атанасов, с.р. 
__________ 

1754. 
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 
за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
 

Член 1 
Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-
изводи од животинско потекло заради заштита од вне-
сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-
енца во Република Македонија по потекло од Републи-
ка Хрватска („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/17, 31/17 и 48/17). 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 02-2601/1 Агенција за храна 

17 јули 2017 година и ветеринарство 
Скопје в.д. Директор, 

  Зоран Атанасов, с.р. 
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1755. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

ГРЦИЈА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-

изводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Македонија по потекло од Републи-

ка Грција („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.8/17, 19/17 и 30/17). 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-2601/1 Агенција за храна 

17 јули 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

  Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 

1756. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

УНГАРИЈА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-

изводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Македонија по потекло од Републи-

ка Унгарија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.10/17 и 32/17). 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-2601/1 Агенција за храна 

17 јули 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

  Зоран Атанасов, с.р. 

__________ 

1757. 

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата 

за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

УКРАИНА 

 

Член 1 

Со ова решение престанува да важи Решението за 

забрана на увоз на живи животни, производи и нуспро-

изводи од животинско потекло заради заштита од вне-

сување на вирусот на високо патогена авијарна инфлу-

енца во Република Македонија по потекло од Републи-

ка Украина („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.18/17). 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-2601/1 Агенција за храна 

17 јули 2017 година и ветеринарство 

Скопје в.д. Директор, 

  Зоран Атанасов, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1758. 

Врз основа на член 136 став (7) и (8), член 138 став 

(6), член 139 став (2) и член 144, од Законот за возду-

хопловството („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот 

на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, 

ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПИЛОТИ НА 

КРИЛА ЗА СЛОБОДНО ЛЕТАЊЕ 

  

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на 

вршење на обуката за стекнување на стручна оспособе-

ност, како и посебните услови во однос на потребниот 

кадар за обука, опремата и другите посебни услови не-

опходни за безбедно и уредно работење на организаци-

ите и центрите за обука, формата, содржината, еви-

денцијата и начинот на издавање и промена на увере-

нието за вршење на обука на организациите и центрите 

за обука,  начинот на спроведување на редовната и 

вонредната проверка, условите за стекнување на доз-

воли, начинот на издавање, продолжување, промена и 

суспендирање на дозволите, формата, содржината, ро-

кот на важење согласно меѓународните стандарди, ре-

гулативи, упатства и препорачани практики, евиденци-

јата и видот на дозволите, како и критериуми, начин и 

постапка за признавање на завршената обука и програ-

мите за обука, положени испити, стекнати дозволи и 

овластувања во странство на пилоти на крила за сло-

бодно летање. 

 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 

1. Крила за слободно летање се воздухоплови од 

посебна категорија со едноставна конструкција, без мо-

тор, со кои пилотот управува со помош на подвижни 

аеродинамични површини околу две до три оски, со 

промена на положбата на тежиштето и/или со команди 

на излезните краеви од крилата и/или со комбинација и 

за кои не се бара сообразност (освен за сериско произ-

водство). Крилата за слободно летање можат да бидат 

едноседи или двоседи и се делат на класа змејови без 

мотор и класа параглајдери. 

2. Змеј е крило за слободно летање без мотор кое 

може да има:  

а) полукрута основна конструкција, со кое по пра-

вило се управува со преместување на тежината на пи-

лотот и кое може да покаже постојана способност за 

безбедно полетување и слетување во услови без ветер, 

кое може да се носи и со кое може да се полетува и 

слетува само со сила и употреба на нозете на пилотот;  

б) крута основна конструкција, со кое по правило се 

управува со помош на подвижни аеродинамични пов-

ршини во најмалку две оски, со кои може да се полету-

ва и слетува само со сила и употреба на нозете на пило-

тот и кое:  

- може да покаже постојана способност за безбедно 

полетување и слетување во услови без ветер или 

- не може да покаже постојана способност за без-

бедно полетување и слетување во услови без ветер;  

3. Параглајдер е крило за слободно летање без мо-

тор, кое нема крута основна конструкција и кое може 

да покаже постојана способност за безбедно полетува-

ње и слетување, а со кое аеродинамички се управува 

околу три оски со помош на левите и десните команди 

поврзани со излезните краеви од крилото и со поместу-

вање на тежиштето лево, десно, напред и назад, кое  

може да се носи и со кое може да се полетува со сила и 

употреба на нозете, специјални колички за хендикепи-

рани лица, со помош на запрега, со „D-bag“ торба за 

отпуштање или скокање од сите воздухоплови кои го 

овозможуваат тоа и слетува со сила и употреба на нозе-

те и специјални колички за хендикепирани лица, а кое 

не е предвидено за оптеретувања предизвикани од ди-

намички удар после слободен пад (на пр. скокање од 

авион и сл.). 

4. Тандем крило за слободно летање (параглај-

дер/змеј) е крило кое е наменето за истовремено лета-

ње на две лица, во рамките на вкупната носивост и дру-

гите услови кои се пропишани од производителот на 

крилото. 

5. Летови на мали висини се летови за време на кои 

пилотот или ученик пилотот во секоја фаза на летот се 

наоѓа на висина помала од 50 m над земјината пов-

ршина, а висинската разлика помеѓу местата на полету-

вање и слетување не е поголема од 150 m.   

6. Летови на средни висини се летови за време на 

кои пилотот или ученик пилотот, се наоѓа на висина до 

300 m над земјината површина, а висинската разлика 

помеѓу местата на полетување и слетување е поголема 

од 150 m. 

7. Летови на големи висини се летови за време на 

кои пилотот или ученик пилотот, се наоѓа на висина 

поголема од 300 m над земјината површина, без разли-

ка на висинската разлика помеѓу местата на полетува-

ње и слетување. 

8. Налет или време на летање (flight time) е вкупно 

време од моментот кога пилотот или ученик пилотот ќе 

се придвижи со цел полетување до моментот кога пот-

полно ќе застане на крај од летот. 

9. Организирано летање е летање со крило со цел: 

а) спортски натпревар или воздухопловна манифес-

тација; 

б) практична (летачка) обука.  

10. Овластен инструктор по летање е пилот на кри-

ло со важечко овластување инструктор по летање со 

крила кој врши обука во рамките на одобрена oргани-

зација/центар за обука на пилоти на крила. 

11. Овластување е доказ за дополнителна оспособе-

ност за пилот на крила, кое се впишува во дозволата за 

пилот на крило. 

12. Прелет (cross-country flight) е лет со крило од 

почетна до завршна точка на рута со користење на ка-

чувачки воздушни струења и вообичаени навигациски 

постапки. 

13. Раководител на летање е лице одговорно за си-

гурна подготовка, организација, изведување и надзор 

на организирано летање со крила. 

14. Ученик пилот е лице кое во организацијата или 

центарот за обука се обучува за стекнување на дозвола 

за пилот на крила. 

15. Наставен час е обука во времетраење од 60 ми-

нути.  
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Член 3 

Одделни кратенки употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 

1) FAI (Federation Aeronautique Internationale) е Ме-

ѓународна воздухопловна федерација. 

2) PARAPRO се препорачани меѓународни стандар-

ди за безбедност и обука за летање со параглајдери. 

3) SAFEPRO се препорачани меѓународни стандар-

ди за безбедност и обука за летање со змејови.  

4) VFR (Visual flight rules) се правила за летање по 

надворешна видливост.  

5) VMC (Visual meteorological conditions) се визуел-

ни метеоролошки услови. 

 

2. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ 

 

2.1 Посебни услови во однос на потребниот кадар за 

обука, опремата и другите посебни услови неопход-

ни за безбедно и уредно работење на организациите 

и центрите за обука 

 

Член 4 

Стручната оспособеност на пилоти на крила за сло-

бодно летање (во понатамошниот текст: пилоти на 

крила) се стекнува во овластени организации или цен-

три за обука во Република Македонија кои треба да ги 

исполнуваат посебните услови пропишани со овој пра-

вилник.  

 

Член 5 

(1) За да вршат обука на пилоти на крила, организа-

циите или центрите за обука треба да имаат уверение, 

издадено од страна на Агенцијата за цивилно возду-

хопловство (во понатамошниот текст: Агенција).     

(2) За добивање на уверението од став (1) на овој 

член организациите или центрите за обука во Републи-

ка Македонија треба да го поседуваат следното:  

1. Решение за упис во Централен регистар на Ре-

публика Македонија; 

2. Акт на правното лице за формирање на организа-

ција или центар за обука на пилоти на крила;  

3. Прирачник за работа (Operations Manual); 

4. Прирачник за обука (Training Manual); 

5. Соодветни простории и наставни средства и по-

магала за обука; 

6. Стручна литература соодветна на одобрените 

програми за обука; 

7. Опрема за спроведување на обуката; 

8. Општа евиденција и документација; 

9. Евиденција за стручен персонал; 

10. Евиденција на кандидати на обука (регистар); 

11. Евиденција на обуките; 

12. Евиденција на вонредни настани, незгоди и нес-

реќи; 

13. Доказ за сопственост, односно договор за корис-

тење на просториите за спроведување на теоретската 

обука и  

14. Евидентирани терени на кој ќе се спроведува 

практичната обука и друго. 

Член 6 

Актот на правното лице за формирање на организа-

ција или центар за обука на пилоти на крила, содржи 

опис на организациската поставеност, раководната 

структура, стручниот персонал, седиштето на органи-

зацијата или центарот за обука и друго. 

 

Член 7 

(1) Организацијата или центарот за обука на пилоти 

за крила треба да има раководна структура која се сос-

тои од раководител на организацијата или центарот за 

обука (Accountable Manager) и раководител на обуката 

(Head of Training), со тоа што исто лице може да го ра-

ководи центарот, теоретската и практичната обука. 

(2) Раководителот на организацијата или центарот 

за обука треба да обезбеди финансиски средства за 

спроведување на обуката согласно одобрените прирач-

ници и програми од член 8 на овој правилник, да врши 

контрола на обуката и да обезбеди истата да се врши 

согласно одредбите на овој правилник. 

(3) Раководителот на обуката треба да биде лице 

кое поседува/ло дозвола за пилот на крило со овласту-

вање за инструктор за летање со крила најмалку три го-

дини. 

 

Член 8 

(1) Организацијата или центарот за обука на пилоти 

за крила треба да има Прирачник за работа кој треба да 

содржи: 

1. Содржина, одобрени измени и листа на важечки 

страни на Прирачникот за работа;  

2. Опис на организациската структура на организа-

цијата или центарот за обука;  

3. Опис на правата и должностите на раководниот 

персонал, инструкторите за летање со крила и другиот 

наставен кадар со решенија за нивно поставување, од-

носно договори за нивно ангажирање во организација-

та или центарот за обука; 

4. Опис на видовите на обука и оспособувања кои 

се планираат да се вршат во организацијата или цента-

рот за обука; 

5. Список на инструктори за пилоти на крила и друг 

наставен кадар кој ќе ја спроведува обуката согласно 

одобрените програми; 

6. Начин на стручно оспособување и обнова на зна-

ења и вештини на наставниот кадар на организацијата 

или центарот за обука; 

7. Опис на правата и должностите на кандидатите 

за обука и оспособување; 

8. Опис на евиденција на организацијата или цента-

рот за обука и начин на нејзино водење; 

9. Список на крила кои ќе се користат за спроведу-

вање на обуката и оспособувањето; 

10. Список на опрема, наставни помагала, стручна 

литература и видео-материјали кои ќе се користат за 

спроведување на обуката и оспособувањето; 

11. Список и адреса на просториите кои ќе се ко-

ристат за спроведување на обуката, сместување на до-

кументи за евиденција, опрема, наставни помагала и 

стручна литература; 

12. Листи на проверки; 
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13. Мерки за следење и унапредување на обуката и 

оспособувањето; 

14. Податоци за терените на кои се планира спрове-

дување на обуката и оспособувањето и 

15. Опис на техничкото, метеоролошкото и ме-

дицинското обезбедување на летањето и мерките за 

противпожарна заштита. 

(2) Прирачникот за обука на организациите или 

центрите за обука ги содржи програмите за обука кои 

ги одобрила Агенцијата и упатства за нивна реализа-

ција. 

(3) Програмата за обука треба да содржи: 

1. Насловна страна (лого на организацијата или 

центарот за обука и назив на програмата); 

2. Вовед; 

3. Цели и задачи на обуката и оспособувањето; 

4. Листа на содржина на програмата 

5. Содржина; 

6. План на обуката и оспособувањето; 

7. Теоретски дел (наставни содржини со фонд на 

часови по предмет); 

8. Практичен дел со методска разработка на секоја 

вежба; 

9. Наставни средства и помагала кои се користат и 

10. Начин на проверка на стекнатите знаења и веш-

тини во текот на обуката и оспособувањето. 

(4) Во случај ако oрганизацијата или центарот за 

обука на пилоти на крила воведе некои промени во ус-

ловите за работа или вршењето на обука во тек на важ-

носта на уверението за работа, треба да ја извести 

Агенцијата и да побара одобрение за измените во При-

рачникот за работа, односно Прирачникот за обука. 

 

Член 9 

(1) Со цел спроведување на обука, организацијата 

или центарот за обука на пилоти на крила треба да рас-

полага со простории за спроведување на теоретската 

обука со соодветни наставни средства, помагала и оп-

рема, простории за сместување и чување на крилата за 

обука, резервните падобрани, како и останата летачка 

опрема. 

(2) Организацијата или центарот за обука треба да 

ги поседува следните наставни средства, помагала и 

опрема: школска табла, уред за аудио-визуелна презен-

тација, приказ на купола на параглајдер за обука, скица 

(фотографија) и топографска карта на теренот на кој се 

врши обуката, вариометар, змај за обука со резервни 

падобрани, параглајдер за обука со резервни падобрани 

наменети за обука, уреди за радио-комуникација, рачен 

GPS, заштитни кациги, покажувач на правец и брзина 

на ветер, мобилни телефони на местото и во текот на 

спроведување на практичната обука, навигациска карта 

на Република Македонија со внесени воздушни патиш-

та и забранети зони и комплет за прва помош. 

(3) Организацијата или центарот за обука може да 

користи терени за вршење на обука кои се впишани во 

евиденцијата на терени согласно Правилникот за фор-

мата, содржината и начинот на водење на регистар на 

аеродроми, регистар на леталишта и евиденција на те-

рени. 

(4) Крилата кои се користат за обука треба да бидат 

исправни и истите треба да се употребуваат и чуваат во 

согласност со нивната категорија и намена според 

упатството на производителот. 

 

Член 10 

Организацијата или центарот за обука на пилоти на 

крила треба пред отпочнување на обуката на кандида-

тот да му обезбеди во електронска или хартиена форма 

литература неопходна за теоретскиот и практичниот 

дел од обуката со потребните упатства и други инфор-

мации. 

 

Член 11 

(1) Организацијата или центарот за обука на пилоти 

на крила треба да ја поседува следната документација 

во своја евиденција: 

1. Решение за упис во Централниот регистар на Ре-

публика Македонија; 

2. Акт на правното лице за формирање на организа-

ција или центар за обука на пилоти на крила; 

3. Уверение за вршење на обука како на организа-

ција или центар за обука на пилоти на крила; 

4. Деловодник; 

5. Доказ за сопственост или закуп или друг основ за 

располагање или користење на просториите на органи-

зацијата или центарот за обука на пилоти на крила и 

6. Доказ за сопственост или закуп на крилата кои се 

користат за обука во организацијата или центарот за 

обука на пилоти на крила, како и техничка документа-

ција за истите.  

(2) Организацијата или центарот за обука на пилоти 

на крила треба да води евиденција на: 

1. Обуките и издадени потврди – сертификати за 

завршена обука; 

2. Вонредни настани, незгоди и несреќи; 

3. Стручниот персонал на организацијата или цен-

тарот за обука и 

4. Терени за полетување и слетување со крила.  

 

Член 12 

Организацијата или центарот за обука на пилоти на 

крила треба да води посебна евиденција на вонредни 

настани (несреќи, сериозни инциденти и инциденти) 

која треба да содржи податоци за: 

- датум и време на настанот; 

- место на настанот; 

- краток опис на настанот; 

- учесници во настанот; 

- каква активност – обука била планирана (во однос 

на програмата за обука); 

- метео – ситуација; 

- причина за настанот – проценка; 

- последици од настанот; 

- кој е известен за настанот и 

- преземени мерки. 

 

Член 13 

Организацијата или центарот за обука на пилоти на 

крила треба да  води евиденција на стручниот персонал 

која содржи: 
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а. Листа на раководен персонал, инструктори и друг 

стручен персонал; 

б. Досиеја на стручен персонал, кои содржат: 

- листа со лични податоци; 

- договор за вработување или ангажирање заверен 

кај нотар; 

- биографија (CV); 

- доказ за компетентност за стручниот персонал и 

- за инструктори по летање задолжителни се копии 

од важечка дозвола за пилот на крило за кое се врши 

обука и лекарско уверение за здравствена способност. 

 

Член 14 

(1) Организациите или центрите за обука на пилоти 

на крила водат регистар на кандидатите кои се оспосо-

буваат за пилоти на крила.  

(2) Регистарот од став (1) на овој член се состои од 

главна книга за евиденција и персонално досие за секој 

кандидат кој стручно се оспособува.  

(3) Во главната книга за евиденција се впишуваат 

следните податоци:  

1. Реден број; 

2. Датум на запишувањето во регистарот; 

3. Број на досие; 

4. Презиме, татково име и име; 

5. Ден, месец и година на раѓање, националност; 

6. Адреса на живеење, занимање, кој да се извести 

во случај на несреќа; 

7. Дозвола или овластување за кои  се обучува; 

8. Инструктори кои ја изведуваат обуката; 

9. Датум на почеток и завршување на обуката; 

10. Оценка за завршенатa обука; 

11. Оспособеност за полагање за дозвола или овлас-

тување; 

12. Потпис на инструкторот за точност на подато-

ците и 

13. Забелешка. 

(4) Персоналното досие од став (2) на овој член 

содржи: 

1. Лични податоци на лицето кое се оспособува за 

пилот на крила (презиме, татково име и име, ден, месец 

и година на раѓање, единствен матичен број, национал-

ност, пол, образование, адреса на живеење, телефон, е-

mail, крвна група и RH фактор, лице кое треба да се из-

вести во случај на несреќа и слично); 

2. Писмена согласност од родител/старател за за-

почнување на обуката доколку кандидатот не е полно-

летен; 

3. Фотографија во боја (прифатлива е и во елек-

тронска форма – cd) 

4.  Пријава за обука и оспособување; 

5. Решение за прием на обука или оспособување; 

6. Копија од потврда за пилот-ученик; 

7. Копија од лекарското уверение за здравствена 

способност; 

8. Индивидуални прегледи за теоретска и практич-

на обука (Training records); 

9. Листа за пратење на спроведените обуки (еви-

денција за положени испити, евиденција за летањето, 

листа на пратење од спроведената обука или оспособу-

вање заверена од инструкторот и организацијата или 

центарот за обука, заклучок на инструкторот и општ 

заклучок за спроведената обука); 

10. Прогрес тестови, завршни тестови и испити; 

11. Копија од потврдите за завршената обука или 

оспособување; 

12. Други документи во врска со обуката на канди-

датот за пилот на крила и 

(5) Регистарот од став (1) на овој член се води во 

хартиена и/или електронска форма. Електронската 

форма на регистарот се чува на локација различна од 

локацијата на архивата на организацијата или центарот 

за обука.  

 

Член 15 

(1) Организациите или центрите за обука на пилоти 

на крила треба да водат соодветна евиденција на обу-

ките кои ги извршуваат. 

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член ги опфаќа 

следните документи: 

1. Дневник на теоретска обука; 

2. Дневник на летање; 

3. Индивидуална евиденција на теоретската обука 

(Theory training record); 

4. Индивидуален  преглед на практичната обука 

(Practical training record); 

5. Листа на пратење и 

6. Книшка на летање. 

 

Член 16 

Дневникот на теоретска обука од член 15 став (2) 

точка 1  на овој правилник треба да содржи податоци 

за текот на теоретската настава и обука на земја, за нас-

тавната содржина која се предава во текот на обуката, 

за времето и траењето на одржување на наставата, како 

и потпис на лицата кои присуствувале на наставата и 

предавачите кои ја спроведувале истата. 

 

Член 17 

Дневникот на летање од член 15 став (2) точка 2 на 

овој правилник треба да содржи: 

1. Број на страни; 

2. Датум на изведување на летот; 

3. Назив на вежбата; 

4. Тип на крило; 

5.Терен на полетување; 

6.  Презиме и име на лицето кое го изведува летот; 

7. Време на полетување и слетување и време на тра-

ење на летот; 

8. Забелешки и 

9. Потпис на раководителот на летање. 

 

Член 18 

(1) Пилотот ученик и пилотот на крила треба да во-

дат евиденција за летање во книшка на летање од член 

15 став (2) точка 6. 

(2) Во книшката на летање се внесуваат следните 

податоци: 

1. Лични податоци: Име и презиме и адреса на има-

телот на книшката; 

2. За секој лет: 
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- датум на лет; 

- место и време на полетување; 

- место и време на слетување; 

- тип (производител, модел, варијација на тип) на 

змеј односно параглајдер; 

- вкупно време на летот (налет); 

- должност во тек на летот (пилот, ученик пилот, 

инструктор, испитувач); 

- одалеченост на прелетот и 

- забелешки и заверка на летот. 

(3) Пилотот ученик го евидентира налетот во книш-

ката на летање врз основа на податоците од Дневникот 

за летање. 

 

2.2 Начин на вршење на обука за стекнување на 

стручна оспособеност 

 

2.2.1 Прием на обука 

 

Член 19 

 (1) За да биде примен на основна обука, кандида-

тот треба да ги исполнува следните посебни услови:  

- да има наполнето најмалку 15 години;  

- доколку кандидатот не е полнолетен, да има 

писмена согласност од родител/старател за започнува-

ње на обуката заверена на нотар и  

- да има поднесено барање за обука за пилот на кри-

ла до организацијата или центарот за обука. 

 (2) За да биде примен на напредна обука, кандида-

тот треба да поседува важечка дозвола за пилот на кри-

ла и важечко лекарско уверение за здравствена способ-

ност класа 4. 

 

2.2.2 Пилот ученик 

 

Член 20 

(1) Пилот ученик може да биде лице кое е полно-

летно. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, пилот 

ученик може да биде и малолетно лице кое има напол-

нето 15 години и има писмена согласност од  роди-

тел/старател за започнување на обуката заверена на но-

тар.  

 

2.2.3 Цел и начин на вршење на обуките 

 

Член 21 

(1) Обуките на кандидати или пилоти на крила има-

ат за цел стручно да ги оспособат со неопходното зна-

ење, рутина и вештина за полагање на стручен испит за 

стекнување на дозвола на пилот на крила и/или соод-

ветно овластување. 

(2) Обуките од став (1) на овој член се спроведуваат 

во одобрени организации или центри за обука преку 

курсеви утврдени согласно одобрените програми и се 

состојат од теоретски и практичен дел. 

(3) Теоретскиот дел од обуката се смета за успешно 

завршен ако кандидатот на контролните испити орга-

низирани од страна на организацијата или центарот за 

обука покажал успех од минимум 75 % за секој пред-

мет од програмата поединечно.  

(4) Теоретскиот дел од обуката и контролните испи-

ти од став (3) на овој член треба да бидат завршени во 

период од шест месеци.  

(5) Доколку теоретскиот дел од обуката, вклучувај-

ќи ги и контролните испити, не се завршат во рокот од 

став (4) на овој член, теоретскиот дел од обуката се 

повторува од почеток. 

(6) Практичниот дел од обуката треба да се заврши 

во рок од шест месеци од завршувањето на теоретскиот 

дел од обуката, во спротивно кандидатот треба повтор-

но да ги полага испитите од теоретскиот дел од обука-

та во организацијата или центарот за обука. 

(7) Обуката се смета за успешно завршена откако 

инструкторот кој го обучува кандидатот со писмена из-

јава потврди дека кандидатот успешно го завршил 

практичниот дел од обуката согласно соодветната 

одобрена програма и дека е подготвен за полагање на 

испит за стекнување на дозвола/овластување. 

(8) За време на практичниот дел од обуката пилотот 

ученик треба да носи резервен падобран, заштитна ка-

цига, радио станица (по потреба), облека со долги ра-

кави, ногавици и патики или спортски обувки.   

(9) Содржината на обуката за стекнување дозвола 

и/или овластувања на пилоти на крила, односно еле-

ментите за програмите за обука за стекнување дозвола 

и/или овластувања на пилоти на крила, се дадени во 

Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 

2.2.4 Видови на обуки 

 

Член 22 

Организациите или центрите за обука на пилоти на 

крила ги спроведуваат следните обуки: 

1. Основна обука за стекнување на дозвола за пилот 

на крила за:  

1.1. класа змеј и 

1.2. класа параглајдер. 

2. Напредна обука за стекнување на: 

2.1. овластување за инструктор за летање со крила: 

- класа змеј и 

- класа параглајдер. 

2.2. овластување за тандем пилот на крила: 

- класа змеј и 

- класа параглајдер. 

 

2.2.5 Основна обука 

 

Член 23 

(1) Теоретскиот дел од основната обука има за цел 

лицето кандидат за пилот на крила, да се стекне со ос-

новни знаења и вештини кои ќе му овозможат започну-

вање на практичниот дел од основната обука. Теорет-

скиот дел од основната обука се состои од најмалку 80 

наставни часа. 

(2) Теоретскиот дел од обуката од став (1) на овој 

член опфаќа обука по следните предмети: 

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на 

летање) (десет наставни часа); 

2. Воздухопловна метеорологија (15 наставни часа); 

3. Конструкција на параглајдер или змеј и опрема 

(десет наставни часа); 
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4. Техника на летање (15 наставни часа); 

5. Воздухопловна навигација (десет наставни  часа); 

6. Опасни ситуации и вонредни постапки со симу-

лации на инциденти во воздух (десет наставни  часа);  

7. Воздухопловни правила и прописи (пет наставни 

часа) и 

8. Прва помош (пет наставни часа). 

(3) Практичниот дел од основната обука има за цел 

да го оспособи кандидатот за пилот на крила со пот-

ребните практични знаења и способности за летање со 

соодветното крило (техника на пилотирање, операции 

на земја, правилно раздвојување од препреки и други 

воздухоплови, симулации на инциденти во воздух и 

сл.) за да може да се стекне со дозвола за пилот на 

крила.  

(4) Практичната обука на пилот ученик се спрове-

дува само на терени кои се впишани во евиденцијата на 

терени која ја води Агенцијата. Терените за спроведу-

вање на обука на пилот ученик ги одредува инструкто-

рот за летање со крила. 

 

2.2.6 Напредна обука 

 

Член 24 

(1) Напредната обука се спроведува согласно одоб-

рена програма и има за цел кандидатот да се стекне со 

потребно теоретско знаење и практични вештини за 

стекнување на соодветно овластување. 

(2) Теоретскиот дел од напредната обука за стекну-

вање на овластување за тандем пилот на крила се сос-

тои од најмалку 30 наставни часа и ги опфаќа следните 

предмети: 

1. Теорија на летање  (аеродинамика и механика на 

летање) (пет наставни часа); 

2. Конструкција и опрема на параглајдер или змеј 

(четри наставни часа);  

3. Техника на летање (пет наставни часа); 

4. Опасни ситуации и вонредни постапки со симу-

лации на инциденти во воздух (пет наставни часа);  

5. Човечки фактор (шест наставни часа) и 

6. Прва помош (пет наставни часа). 

(3) Практичниот дел од напредната обука за стекну-

вање на овластување за тандем пилот на крила има за 

цел кандидатот да се стекне со потребни практични 

знаења и вештини за летање/управување со соодветно 

крило во улога на тандем пилот. 

(4) Теоретскиот дел од напредната обука за стекну-

вање на овластување за инструктор за летање со крила 

се состои од најмалку 30 наставни часа и ги опфаќа 

следните предмети: 

1. Теорија на летање  (аеродинамика и механика на 

летање) (три наставни часа); 

2. Воздухопловна метеорологија (четри наставни 

часа); 

3. Конструкција и опрема на параглајдер или змеј 

(два наставни часа);  

4. Техника на летање (два наставни часа); 

5. Опасни ситуации и вонредни постапки со симу-

лации на инциденти во воздух  (три наставни часа); 

6. Воздухопловни правила и прописи (три наставни 

часа); 

7. Прва помош (три наставни часа) и 

8. Методика на наставата и психологија (десет нас-

тавни часа).  

(5) Практичниот дел од обуката за стекнување на 

овластување за инструктор за летање со крила има за 

цел кандидатот да се стекне со потребни практични 

знаења и вештини за летање со соодветното крило во 

улога на инструктор.  

(6) Напредната обука за стекнување на овластување 

за инструктор може да ја спроведува инструктор кој 

има најмалку две години важечко овластување за 

инструктор за летање со крила, важечка дозвола во по-

следните две години и има обучено најмалку два кан-

дидати за стекнување на дозвола за пилот на крила. 

 

2.2.7 Потврда за завршена обука 

 

Член 25 

(1) Организациите или центрите за обука издаваат 

потврда за секоја обука која кандидатот успешно ја 

завршил.  

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: 

1. Реден број и датум на издавање на потврдата; 

2. Име на организацијата или центарот за обука; 

3. Број на уверението за работа на организацијата 

или центарот за обука; 

4. Лични податоци за кандидатот;  

5. Вид на обуката која што ја завршил кандидатот; 

6. Датум на почеток и завршување на обуката (тео-

ретска и практична); 

7. Успехот по предметите и општиот успех на кан-

дидатот изразени во проценти за теоретската обука; 

8. Оценка на успешност на завршена практична 

обука, вкупен налет остварен во практичната обука и 

преглед на структурата на налетот даден во прилог на 

потврдата и 

9. Заверка со печат, име и презиме и потпис на ра-

ководителот на организацијата или центарот за обука и 

раководителот за обука.  

 

2.3 Формата, содржината, евиденцијата и начинот 

на издавање и промена на уверението за вршење на 

обука на организациите и центрите за обука 

 

Член 26 

За издавање или промена на уверението за вршење 

на обука на пилоти на крила, организациите или цен-

трите за обука поднесуваат барање до Агенцијата, со 

кое се приложуваат докази дека се исполнети условите 

за добивање на уверение пропишани со овој правил-

ник. 

  

Член 27 

(1) По приемот на барањето, се врши проверка дали 

е уплатена административна такса и надоместокот за 

издавање или промена на уверението за вршење на 

обука пропишан со Тарифникот на Агенцијата, провер-

ка на приложената документација, како и оперативна 
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проверка (Initial inspection) со цел да се утврди дали ор-

ганизацијата или центарот за обука ги исполнува усло-

вите и техничките можности за вршење обука на пило-

ти на крила. 

(2) При извршување на проверките од став (1) на 

овој член се користат листи за проверка претходно из-

готвени согласно условите пропишани со овој правил-

ник. 

(3) Доколку од проверките од став (1) на овој член 

се утврди дека одредена организација или центар за 

обука ги исполнува условите за вршење обука на пило-

ти на крила, Агенцијата во рок од 60 дена од денот на 

поднесување на барањето донесува решение за издава-

ње или промена кое заедно со уверението за вршење на 

обука му се доставуваат на барателот.  

(4) Доколку се утврди дека одредена организација 

или центар за обука не ги исполнува условите за врше-

ње на обука на пилоти на крила, во рок од 60 дена од 

денот на поднесување на барањето Агенцијата донесу-

ва решение за одбивање на барањето за издавање или 

промена на уверението за вршење на обука кое ги сод-

ржи причините за одбивањето. 

 

Член 28 

 (1) Уверението за вршење обука на пилоти на кри-

ла на организациите или центрите за обука, им се изда-

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

(2) Уверението од став (1) на овој член се издава со 

неограничен рок на важење. 

(3) Со издавање на уверението од став (1) на овој 

член, Агенцијата ги одобрува и Прирачникот за работа, 

Прирачникот за обука и програмите за обука, при што 

по еден примерок од одобрените документи задржува 

Агенцијата, а еден примерок од истите се доставува до 

организацијата или центарот за обука. 

(4) За издадените уверенија за вршење на обука на 

пилоти на крила, Агенцијата води евиденција. 

 (5) За секоја промена во условите за работа, како и 

во документите кои биле предмет на одобрување, орга-

низацијата или центарот за обука треба претходно да 

добие согласност од Агенцијата. 

(6) Формата и содржината на уверението од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

3. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕДОВНА  

И ВОНРЕДНА ПРОВЕРКА 

 

3.1 Редовна проверка 

 

Член 29 

(1) Кандидатот по успешно завршена основна и/или 

напредна обука за стекнување на дозвола за пилот на 

крила и/или соодветно овластување поднесува барање 

до Агенцијата кон кое ја приложува следната докумен-

тација: 

1. Доказ дека има најмалку 16 години;  

2. Заверена писмена согласност од родител или ста-

рател ако кандидатот нема навршено 18 години; 

3. Потврда за завршена основна обука согласно од-

редбите на овој правилник; 

4. Доказ дека има најмалку 15 часа летање во прак-

тичната обука; 

5. Важечко лекарско уверение за здравствена спо-

собност класа 4 и 

6. Доказ за платена административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува 

најдоцна во рок од 12 месеци од денот на завршување 

на соодветната обука, во спротивно лицето треба да ја 

повтори обуката.   

 

Член 30 

Кон барањето за полагање на испит за стекнување 

на овластување за инструктор за летање со крила кан-

дидатот треба да поднесе доказ дека има: 

1. Најмалку 21 години; 

2. Дозвола за пилот на крила во континуитет нај-

малку три години; 

3. Најмалку средно образование; 

4. Најмалку 200 часа вкупен налет со крило, вклу-

чувајки најмалку 4 прелети подолги од 50 км; 

5. Завршена напредна обука за стекнување на ов-

ластување за инструктор за летање со крила согласно 

одобрената програма, која вклучува: 

(а) Најмалку 30 часа теоретска обука  и  

(б) Практична обука која вклучува четири часа обу-

ка на земја, десет летови на мали и средни висини и пет 

летови на големи висини; 

6. Мислење од инструктор дека е подготвен за по-

лагање на испит;   

7. Важечко лекарско уверение за здравствена спо-

собност класа 4 и 

 8. Платена административна такса и надоместок 

утврден со Тарифникот на Агенцијата. 

 

Член 31 

Кон барањето за полагање на испит за стекнување 

на овластување за тандем пилот на крила, кандидатот 

треба да поднесе доказ дека има: 

1. Најмалку 21 години; 

2. Најмалку средно образование; 

3. Најмалку 200 часа вкупен налет со крило, вклу-

чувајки најмалку три прелети подолги од 30км; 

4. Да има завршена напредна обука за стекнување 

на овластување за тандем пилот на крила согласно 

одобрената програма, која вклучува: 

(а) најмалку 20 часа теоретска обука  и  

(б) практична обука која вклучува најмалку пет ча-

са обука;   

5. Дозвола за пилот на крила во континуитет нај-

малку три години; 

6. Мислење од инструктор дека е подготвен за по-

лагање на испит;   

7. Важечко лекарско уверение за здравствена спо-

собност класа 2 и 

8. Платена административна такса и надоместок ут-

врден со Тарифникот на Агенцијата. 
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Член 32 

(1) По приемот на барањето за полагање на испит 

се врши проверка дали е уплатена административна 

такса и проверка на приложената документација, со 

цел да се утврди дали кандидатот ги исполнува услови-

те пропишани со овој правилник.  

(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува 

пропишаните услови, во рок од 30 дена од денот на 

приемот на барањето се донесува решение за одобрува-

ње на полагање на испитот во кое се одредува терми-

нот и местото на полагање на испитот.  

(3) Доколку се утврди дека кандидатот не ги испол-

нува пропишаните услови за полагање на испитот, се 

донесува решение за одбивање на барањето за полага-

ње на испит кое ги содржи причините за одбивањето.   

 

Член 33 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 

дозвола и/или овластување го спроведува Агенцијата 

преку овластени испитувачи. 

(2) Практичниот дел на испитот го спроведува ис-

питувач кој поседува дозвола за пилот на крила, овлас-

тување за инструктор за летање со крила и кој е овлас-

тен од Агенцијата. 

(3) За испитувач не може да се овласти лице кое ја 

вршело обуката во организацијата или центарот за обу-

ка на тој кандидат.  

(4) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност 

од бројот на предметите, односно од обемот на прак-

тичниот дел на испитот, при што еден испитувач може 

да биде испитувач за најмногу три предмети.  

(5) Испитувачите во рок од седум дена од денот на 

завршувањето на испитот доставуваат извештај до 

Агенцијата кон кој се приложува целокупниот испитен 

материјал.  
 

Член 34 

Секој испитувач за спроведување на испитот го ис-

питува кандидатот од областа за која е именуван со ре-

шението и по завршување на испитот го оценува успе-

хот на кандидатот по предметите со „положил“ или „не 

положил“.  

 

Член 35 

Испитот за стекнување на дозвола за пилот на кри-

ла и/или соодветно овластување се состои од теоретски 

и практичен дел, освен ако не е поинаку пропишано со 

овој правилник.  

 

Член 36 

(1) Теоретскиот дел од испитот се полага писмено 

со користење тестови со повеќе понудени одговори, 

при што се смета дека кандидатот го положил теорет-

скиот дел од испитот доколку покаже успех од најмал-

ку 75% од секој предмет поединечно и 100% за пред-

метот Вонредни постапки.  

(2) Кандидатот кој нема да го положи теоретскиот 

дел од испитот по најмногу два предмети, има право на 

поправен испит по тие предмети во рок кој го опреде-

лува Агенцијата, а кој не може да биде пократок од 30 

дена ниту подолг од 60 дена, од денот на доставување 

на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата.  

(3) Доколку кандидатот не го положи поправниот 

испит од став (2) на овој член, се смета дека испитот не 

е положен во целост.  

(4) Во случај кога кандидатот нема да го положи 

испитот во целост може повторно да го полага теорет-

скиот дел од испитот по истекот на три месеци од де-

нот на доставувањето на извештајот за одржаниот 

поправен испит до Агенцијата.  

(5) Положениот теоретски дел од испитот важи 12 

месеци од денот на доставувањето на извештајот за од-

ржаниот испит до Агенцијата.  

(6) Доколку кандидатот не ги положи сите испити 

во повторното полагање, треба да заврши обука за об-

нова на знаење во овластена организација или центар 

за обука на пилоти на крила.  

(7) Кон барањето за повторно полагање на испитот 

кое се поднесува до Агенцијата, кандидатот треба да 

достави и потврда за завршена обука за обновено зна-

ење.  

(8) Обуката за обнова на знаење и испитот треба да 

бидат завршени во рок од шест месеци од денот на дос-

тавувањето на извештајот до Агенцијата за одржаниот 

повторен испит.  

 

Член 37 

(1) По успешно положен теоретски дел од испитот, 

кандидатот полага практичен дел од испитот.  

(2) Практичниот дел од испитот се смета дека е по-

ложен доколку кандидатот ги положи сите елементи од 

практичниот испит.  

(3) Кандидатот кој нема да го положи практичниот 

дел од испитот има право на поправен испит во рок не 

пократок од 15 дена од денот на доставување на извеш-

тајот за одржаниот испит до Агенцијата, но не подолг 

од рокот на важење на положениот теоретски дел од 

испитот од член 36 став (5) на овој правилник.  

(4) Пред да пристапи кон полагање на поправниот 

испит кандидатот треба да заврши дополнителна прак-

тична обука во овластена организација или центар за 

обука на пилоти на крила и за истата да достави пот-

врда, како  и  барање за полагање на поправен испит до 

Агенцијата. 

(5) Доколку кандидатот не го положи поправниот 

испит во рокот утврден во став (3) на овој член, се сме-

та дека не го положил испитот во целост. 

 

Член 38 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 

дозвола за пилот на крила, ги опфаќа следните пред-

мети:  

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на 

летање) 

2. Воздухопловна метеорологија; 

3. Конструкција и опрема на параглајдерот или зме-

јот; 

4. Техника на летање; 

5. Воздухопловна навигација; 
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6. Опасни ситуации и вонредни постапки со симу-

лации на инциденти во воздух; 

7. Воздухопловни правила и прописи и 

8. Прва помош  

(2) Имателот на важечка дозвола за приватен, ко-

мерцијален или сообраќаен пилот на авион или хели-

коптер, пилот на ултралесни летала или пилот на едри-

лица, со цел стекнување на дозвола за пилот на крила 

полага теоретски дел од испитот само по предметите 

од став (1) точки 3, 4 и 6 на овој член. Имателот на ва-

жечка дозвола за падобранец со цел стекнување на доз-

вола за пилот на крила полага теоретски дел од испи-

тот само по предметите од став (1) точки 3, 4, 5 и 6 на 

овој член.   

(3) На практичниот дел од испитот за стекнување 

на дозвола за пилот на крила кандидатот треба да пока-

же стручна способност и вештина за сигурно управува-

ње со крила за слободно летање, согласно Прилог 5 и 

Прилог 8 кои се составен дел на овој правилник. 

 

Член 39 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 

овластување за инструктор за летање со крила ги опфа-

ќа следните предмети: 

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на 

летање) 

2. Воздухопловна метеорологија; 

3. Конструкција и опрема на параглајдерот или зме-

јот; 

4. Техника на летање; 

5. Опасни ситуации и вонредни постапки со симу-

лации на инциденти во воздух; 

6. Воздухопловни правила и прописи; 

7. Прва помош и 

8. Методика на настава и психологија. 

(2) Имателот на овластување за инструктор на пи-

лоти на авион, хеликоптер, едрилица, ултралесни лета-

ла или за падобранство, за стекнување на овластување 

за инструктор за летање со крила полага теоретски дел 

од испитот по предметите од став (1) точки 3, 4 и 6 на 

овој член.  

(3) На практичниот дел од испитот за стекнување 

на овластување за инструктор за летање со крила кан-

дидатот треба да покаже стручна оспособеност и веш-

тина за сигурно управување согласно Прилог 6 и При-

лог 9 кои се составен дел на овој правилник и да одржи 

практичен (показен) час на зададена тема согласно 

одобрената програма за обука. 

(4) Кандидатот кој нема да го заврши стажирањето 

од член 43 став (2) на овој правилник во рок од 18 ме-

сеци од денот кога кандидатот го положил испитот за 

стекнување овластување инструктор за летање со 

крила, мора повторно да го полага испитот во целост за 

стекнување на тоа овластување. 

 

Член 40 

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на 

овластување за тандем пилот на крила ги опфаќа след-

ните предмети:  

1. Теорија на летање (аеродинамика и механика на 

летање); 

2. Конструкција и опрема на параглајдерот или зме-

јот; 

3. Техника на летање; 

4. Опасни ситуации и вонредни постапки со симу-

лации на инциденти во воздух; 

5. Човечки фактор и  

6. Прва помош. 

(2) На практичниот дел од испитот за стекнување 

на овластување за тандем пилот на крила кандидатот 

треба да покаже стручна оспособеност и вештина за си-

гурно управување со крило согласно Прилог 7 и При-

лог 10 кои се составен дел на овој правилник. 

 

3.2 Вонредна проверка 

 

Член 41 

(1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, 

врз основа на предлог мерките од инспекциски запис-

ник и решение за суспензија на дозвола и овластување 

на пилот на крила.  

(2) Агенцијата донесува решение за вонредна про-

верка со кое се определува содржината, начинот и вре-

мето на спроведување на вонредната проверка и се дос-

тавува на лицето за кое се однесува вонредната про-

верка. 

(3) Вонредната проверка се спроведува преку пола-

гање на одредени или сите предмети од теоретскиот 

и/или практичниот дел на испитот за стекнување на 

дозвола и/или овластување.  

(4) Во случај на успешно завршена вонредна про-

верка, со решение се повлекува решението за суспен-

зија.  

(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна про-

верка, или во случај да лицето не се јави на вонредната 

проверка во определениот рок, со решение се повлеку-

ва дозволата. 

 

4. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОЗВОЛИ, НА-

ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ,  ПРО-

МЕНА И СУСПЕНДИРАЊЕ НА ДОЗВОЛИТЕ, ФОР-

МАТА, СОДРЖИНАТА, РОКОТ НА ВАЖЕЊЕ СОГ-

ЛАСНО СО МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ, РЕ-

ГУЛАТИВИ, УПАТСТВА И ПРЕПОРАЧАНИ 

ПРАКТИКИ, ЕВИДЕНЦИЈАТА И  ВИДОТ НА ДОЗВОЛИТЕ 

 

Член 42 

(1) Дозволите на пилоти на крила се издаваат на об-

разец кој е троделен, со правоаголна форма и со димен-

зии 220х105мм.  

(2) Формата и содржината на дозволата на пилот на 

крила е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој  

правилник. 

(3) За издадените дозволи и овластувања се води 

евиденција во Агенцијата. 

 

Член 43 

(1) За издавање на дозвола и/или стекнување на со-

одветно овластување, кандидатот поднесува барање до 

Агенцијата кон кое приложува: 
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1. Доказ дека го има положено испитот за стекнува-

ње на дозвола на пилот на крила и/или соодветно ов-

ластување; 

2. Доказ дека поседува важечко лекарско уверение 

за здравствена способност класа 4; 

3. Книшка на летање и 

4. Доказ за платена административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата. 

(2) За стекнување на овластување инструктор со ле-

тање со крила за слободно летање, покрај документите 

од став (1) на овој член, кандидатот треба да достави и 

потврда од овластена организација или центар за обука 

за успешно завршено стажирање под надзор на 

инструктор за летање со крила за слободно летање кое 

опфаќа одржување на најмалку десет работни дена 

обука, од кои практична обука најмалку пет работни 

дена, теоретска обука најмалку три работни дена и нај-

малку два работни дена како раководител на летање. 

Стажирањето треба да биде завршено во период од 18 

месеци од денот кога кандидатот го положил испитот 

за стекнување овластување инструктор за летање со 

крила за слободно летање. Потврдата треба да биде 

потпишана и заверена од инструктор за летање со кри-

ла за слободно летање и од овластената организација 

или центар за обука. 

(3) По приемот на барањето Агенцијата врши про-

верка дали е уплатена административна такса и надо-

местокот утврден со Тарифникот на Агенцијата, како и 

проверка на приложената документација. 

(4) Доколку со проверките наведени во став (3) на 

овоj член се утврди дека кандидатот ги исполнува ус-

ловите пропишани со овој правилник се донесува ре-

шение за издавање на дозвола и/или стекнување на со-

одветно овластување. 

(5) Доколку се утврди дека кандидатот не ги испол-

нува условите за издавање на  дозвола за пилот на кри-

ла и/или соодветно овластување пропишани со овој 

правилник се донесува решение за одбивање на бара-

њето кое ги содржи причините за одбивањето. 

 

Член 44 

Врз основа на дозвола за пилот на крила, пилотот 

има право самостојно да лета дење во VFR и VMC ус-

лови со крило за кое му е издадена дозволата се обучу-

вал и да учествува во воздухопловни манифестации и 

натпревари.  

 

Член 45 

(1) Врз основа на дозвола за пилот на крило со ва-

жечко овластување за инструктор за летање со крила, 

инструкторот може да:  

- спроведува теоретска и практична обука за стек-

нување на дозвола за пилот на крила; 

- спроведува теоретска и практична обука за стек-

нување на овластување инструктор за летање со крила 

за слободно летање; 

- спроведува теоретска и практична обука за стек-

нување на овластување тандем пилот на крила, докол-

ку и самиот го поседува истото овластување; 

- врши контрола над работата на кандидатите за 

инструктори во текот на стажирањето; 

- спроведува теоретски и практичен дел од испитот 

за стекнување дозвола за пилот на крила и овласту-

вања, кои се впишуваат во таа дозвола, доколку е  ов-

ластен за испитувач; 

- врши проверка во лет и на земја со цел продолжу-

вање/обновување на одредени овластувања и 

- врши проба на крила кои сериски се произведува-

ат по составување и извршени проби.  

(2) При практичната обука инструкторот за летање 

со крила може истовремено да врши надзор на најмно-

гу шест ученици кои се во воздух, а инструкторот кој 

стажира на најмногу три ученици кои се во воздух.   

 

Член 46 

Врз основа на дозвола за пилот на крило со важечко 

овластување за тандем пилот на крила, пилотот може 

да: 

- лета со тандем крило со друг пилот на крило; 

- лета со тандем крило со лице кое нема дозвола за 

пилот на крило, а истото не е помало од десет години. 

Малолетните лица можат да летаат само со дозвола од 

родител или старател. 

- побара писмена изјава од патникот дека тој лета 

на сопствена одговорност и 

- одржи краток брифинг и кратка обука на патници 

кои немаат никакво искуство, пред полетување, со цел 

подготовка на патникот за претстојниот лет. 

 

Член 47 

(1) Дозволата за пилот на крила се издава со неогра-

ничена важност. 

(2) Носителот на дозволата може да ги користи пра-

вата од дозволата, под услов на секои 24 месеци да има 

најмалку осум часа налет и 15 полетувања и слетувања. 

(3) Ако носителот на дозволата, не ги исполни ус-

ловите од став (2) на овој член, пред повторно користе-

ње на дозволата, треба да изврши проверка на практич-

ната оспособеност, под надзор на инструктор по лета-

ње со крила. 

(4) За да ги користи правата на дозволата, носите-

лот на дозволата мора постојано да има кај себе дозво-

ла на пилот на крила, важечко соодветно лекарско уве-

рение и документ за идентификација со фотографија. 

 

Член 48 

(1) Овластувањата утврдени со овој правилник кои 

се впишани во дозволата на пилот на крила се издаваат 

со важност од пет години за пилот на параглајдер и 

змеј, пет години за тандем пилот и инструктор за па-

раглајдер и змеј. 

(2) За продолжување на важноста на овластувањата 

впишани во дозволата, кандидатот поднесува барање 

до Агенцијата, најмалку 15 дена, но не повеќе од 60  

дена пред истекот на рокот на важноста на овластува-

њата. Кон барањето се поднесуваат следните доку-

менти: 

1. Доказ за извршен налет од најмалку 40 часа лета-

ње со крило во текот на важноста на овластувањето, 

при што во секоја календарска година да има налет од 

најмалку десет часа; 
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2. Доказ за положена практична проверка на струч-

ната оспособеност која ја спроведува овластен испиту-

вач за пилоти на крила по елементи од листата на про-

верка за стекнување на соодветните овластувања; 

3. Доказ дека поседува важечко лекарско уверение 

за здравствена способност класа 4; 

4. Книшка на летање и  

5. Доказ за платени административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата.  

(3) Лицето што нема да ја продолжи важноста на 

овластувањата впишани во дозволата, во рокот од став 

(2) на овој член, а од истекот на дозволата не поминала 

повеќе од една година, може да ја обнови важноста на 

овластувањата со поднесување на барање до Агенција-

та кон кое се поднесува следната документација: 

1. Доказ за извршен налет од најмалку пет часа ле-

тање со крило за слободно летање под надзор на 

инструктор, по истекот на рокот на важноста на овлас-

тувањето; 

2. Доказ за положена практична проверка на струч-

ната оспособеност која ја спроведува овластен испиту-

вач за пилоти на крила по елементи од листата на про-

верка за стекнување на соодветните овластувања.  

3. Доказ дека поседува важечко лекарско уверение 

за здравствена способност класа 4. 

4. Книшка на летање и  

5. Доказ за платени административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата. 

(4) Лицето што нема да ја продолжи важноста на 

овластувањата впишани во дозволата, во рокот од став 

(2) на овој член, а од истекот на дозволата поминала 

повеќе од една година, може да ја обнови важноста на 

овластувањата со поднесување на барање до Агенција-

та кон кое се поднесува следната документација: 

1. Потврда за завршена обука за обнова на теорет-

ско и практично знаење во овластена организација или 

центар за обука согласно програма одобрена од 

Агенцијата, при што во практичниот дел треба да из-

врши налет од најмалку пет часа летање со крило под 

надзор на инструктор за летање со крила. Потврдата за 

завршена обука за обнова на знаењето не може да биде 

постара од три месеци. Содржината на потврдата е да-

дена во член 25 на овој правилник; 

2. Доказ за положена практична проверка на струч-

ната оспособеност која ја спроведува овластен испиту-

вач за пилоти на крила по елементи од листата на про-

верка за стекнување на соодветните овластувања;  

3. Доказ дека поседува важечко лекарско уверение 

за здравствена способност класа 4; 

4. Книшка на летање и  

5. Доказ за платена административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата. 

(5) Лицето што нема да ја продолжи важноста на 

овластувањата впишани во дозволата, во рокот од став 

(2) на овој член, а од истекот на дозволата поминале 

повеќе од пет години, треба повторно да ја заврши нап-

редната обука за соодветното овластување согласно 

член 24 на овој правилник и да ги исполни останатите 

услови за стекнување на соодветното овластување сог-

ласно член 30 и 31 на овој правилник. 

(6) Доколку во одредена ситуација нема овластени 

испитувачи за пилоти на крила, со одобрение од 

Агенцијата, испитите (практични проверки) од ставо-

вите (2),(3) и (4) од овој член може да ги спроведе 

инструктор со соодветни важечки овластувања. 

(7) Содржината за практичните проверки на струч-

ната оспособеност од ставовите (2), (3) и (4) од овој 

член е дадена во Прилозите 6, 7, 9 и 10 на овој правил-

ник. 

(8) По приемот на барањето за продолжување или 

обнова на овластувањата впишани во дозволата, 

Агенцијата врши проверка дали е уплатена админис-

тративна такса и надоместок утврден со Тарифникот на 

Агенцијата и проверка на приложената документација. 

(9) Доколку од проверките од став (8) на овој член 

се утврди дека кандидатот ги исполнува условите про-

пишани со овој правилник се донесува решение за про-

должување/обновување на овластувањата во дозволата 

на пилот на крило. 

(10) Доколку  се утврди дека кандидатот не ги ис-

полнува условите пропишани со овој правилник се до-

несува решение за одбивање на барањето за продолжу-

вање/обновување на овластувањата во дозволата на пи-

лот на крило, кое ги содржи причините за одбивањето. 

 

Член 49 

(1) Агенцијата со решение ќе ја суспендира дозво-

лата на пилот на крила или овластувањето во дозволата 

ако со инспекциски надзор утврди дека имателот на 

дозволата не ги вршел правата од дозволата согласно 

Законот за воздухопловство и прописите донесени врз 

основа на овој закон. 

(2) За време на траењето на сусупензијата имателот 

на дозволата не може да ги користи правата од дозво-

лата и е должен да ја врати дозволата во Агенцијата во 

рок од 15 дена од денот кога го примил решението за 

суспензија од Агенцијата.  

(3) Агенцијата со решение ќе ја повлече дозволата 

на пилот на крила или овластувањата впишани во таа 

дозвола ако: 

- утврди дека обуката за дозвола или овластување 

не е извршена во согласност со одредбите на овој пра-

вилник; 

- утврди дека дозволата, односно овластувањето е 

издадено врз основа на фалсификувана документација 

или како последица на друга недозволена активност; 

- имателот на дозволата до истекот на суспензијата 

не ги исполни обврските кои му се наложени со реше-

нието за суспензија или 

- несовесно ги користи или злоупотребува правата 

од дозволата и/или овластувањето. 

 

Член 50 

(1) Промена на дозволата на пилот на крило, 

Агенцијата врши во случај кога: 

1. Дозволата е пополнета, оштетена или истата е во 

состојба недолична за јавен документ; 

2. Доколку дошло до промена на личните податоци 

на имателот на дозволата; 

3. Доколку се промени образецот на дозволата. 
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(2) Во случај на промена на дозволата од став (1) на 

овој член, важечките овластувања се впишуваат во но-

вата дозвола. 

(3) Со барањето за промена на дозволата на пилот 

на крило, имателот на дозволата треба да ја достави 

оригиналната дозвола, докази за промена на личните 

податоци (лична карта) и доказ за платени надомес-

тоци. 

 

Член 51 

(1) Агенцијата издава дупликат на дозвола на пилот 

на крило, доколку носителот на дозволата ја изгубил 

или на друг начин останал без дозвола. 

(2) Со барањето за издавање на дупликат на дозвола 

на пилот на крило, носителот на дозволата е должен да 

достави доказ дека дозволата е огласена за неважечка и 

доказ за платена административна такса и надоместок 

утврден со Тарифникот на Агенцијата. 

 

5. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗ-

НАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА И ПРОГРАМИ ЗА 

ОБУКА, ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВОЛИ 

И ОВЛАСТУВАЊА ЗА ПИЛОТИ НА КРИЛА ЗА 

СЛОБОДНО ЛЕТАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

 

5.1 Признавање на обуки спроведени во странство 

 

Член 52 

(1) Обука за стекнување на дозвола за пилот на кри-

ла и/или овластување завршена во овластена организа-

ција или центар за обука на пилоти на крила во стран-

ство, ќе се признае за стекнување на национална (маке-

донска) дозвола за пилот на крило и/или овластување, 

доколку кандидатот поднес е во Агенцијата: 

1. Барање за признавање на обука за стекнување на 

дозвола на пилот на крило и/или овластување; 

2. Доказ за платена административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата; 

3. Потврда за завршена обука за стекнување на доз-

вола на пилот на крило и/или овластување и доказ дека 

истата е завршена согласно PARAPRO на FAI за параг-

лајдери, односно SAFEPRO на FAI за змeјoви; 

4. Доказ дека центарот или организацијата за обука 

е овластен од националната воздухопловна власт за 

спроведување на обука на пилоти на крила и 

5. Програма по која е завршена наведената обука, 

одобрена од националната воздухопловна власт за 

спроведување на обука на пилоти на крила. 

(2) По приемот на барањето и документите од став 

(1) на овој член, Агенцијата спроведува постапка за 

проверка на валидноста на уверението за работа на ов-

ластената организација или центар за обука кај возду-

хопловните власти или друг орган кој го издал тоа уве-

рение, како и проверка на валидноста на потврдата за 

завршена обука за стекнување на дозвола и/или овлас-

тување во овластената организација или центар за обу-

ка за пилоти на крила. 

(3) По спроведената постапка доколку се утврди де-

ка се исполнети потребните услови, Агенцијата доне-

сува решение за признавање на обуката. 

(4) Доколку се утврди дека не се исполнети потреб-

ните услови, се донесува решение со кое се одбива ба-

рањето. 

 

5.2 Издавање на национална дозвола врз основа на 

странска дозвола (конверзија на дозвола) 

 

Член 53 

(1) Врз основа на важечка странска дозвола за пи-

лот на крила, Агенцијата може, на барање на државја-

нин на Република Македонија или лице со постојан 

престој во Република Македонија, да издаде национал-

на (македонска) дозвола за пилот на крило.  

(2) Со барањето за конверзија на дозвола и/или ов-

ластување на пилот на крила стекнати во странство се 

доставуваат следните документи: 

1. Доказ за најмалку 50 часа вкупен налет на крила; 

2. Важечки документ за идентификација во ориги-

нал (пасош или лична карта);  

3. Важечка дозвола и/или овластување на пилот на 

крила издадена од национална воздухопловна власт во 

оригинал; 

4. Важечко лекарско уверение за здравствена спо-

собност класа 4  и 

5. Доказ за платена административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата. 

(3) По приемот на документите од став (2) на овој 

член, Агенцијата спроведува постапка за проверка на 

валидноста на дозволата кај воздухопловните власти 

или друг орган овластен од националната воздухоплов-

на власт кој ја издал дозволата и стандардите врз осно-

ва на кои истата е издадена (PARAPRO на FAI за па-

раглајдери, односно SAFEPRO на FAI за змeјoви).  

(4) Доколку од постапката од став (3) на овој член 

се утврди дека се исполнети сите услови, Агенцијата 

донесува решение за полагање на испит по предметот 

Воздухопловни правила и прописи и практична про-

верка на стручната оспособеност.  

(5) Доколку кандидатот го положи испитот од став 

(4) на овој член, Агенцијата донесува решение за изда-

вање на македонска дозвола врз основа на странска 

дозвола.  

(6) Доколку се утврди дека не се исполнети услови-

те за конверзија од ставовите (3) и (5) на овој член, се 

донесува решение со кое се одбива барањето кое ги 

содржи причините за одбивањето.  

 

5.3 Признавање на овластување впишано во стран-

ска дозвола 

 

Член 54 

(1) Агенцијата може да признае овластување кое е 

впишано во странска дозвола за пилот на крило, со цел 

впишување во македонска дозвола за пилот на крило, 

доколку кандидатот поднесе:  

1. Барање за признавање на овластување впишано 

во странска дозвола за пилот на крило; 

2. Доказ за платена административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата;  
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3. Важечка дозвола за пилот на крило во оригинал, 

во која е впишано наведеното овластување со нотарски 

заверена копија од истата;  

4. Книшка на летање во оригинал на увид и  

5. Доказ дека овластувањето е стекнато согласно 

стандардите на PARAPRO на FAI за параглајдери, од-

носно SAFEPRO на FAI за змeјoви.  

(2) По приемот на барањето и наведените докумен-

ти од став (1) на овој член, Агенцијата спроведува по-

стапка за проверка на валидноста на дозволата и впи-

шаните овластувања кај воздухопловните власти или 

друг орган овластен од националната воздухопловна 

власт кој ја издал дозволата.  

(3) Доколку од постапката од став (2) на овој член 

се утврди дека се исполнети потребните услови, 

Агенцијата донесува решение за признавање на овлас-

тувањето и за негово впишување во македонската доз-

вола за пилот на крила.  

(4) Доколку од постапката од став (2) на овој член 

се утврди дека не се исполнети потребните услови, се 

донесува решение со кое се одбива барањето кое ги 

содржи причините за одбивањето.  

 

5.4 Валидација на дозвола 

 

Член 55 

(1) На барање на носителот на дозволата, Агенција-

та може да издаде документ (валидација) со кој се пот-

врдува странската дозвола на пилот на крила или соод-

ветно овластување.  

(2) Со барањето за валидација на дозвола и/или ов-

ластување на пилот на крила стекнати во странство се 

доставуваат следните документи:  

1. Важечки документ за идентификација во ориги-

нал (пасош или лична карта);  

2. Важечка дозвола и/или овластување на пилот на 

крила во оригинал; 

3. Важечко лекарско уверение за здравствена спо-

собност класа 4  и 

4. Доказ за платена административна такса и надо-

месток утврден со Тарифникот на Агенцијата.  

(3) По приемот на документите, Агенцијата спрове-

дува постапка за проверка на валидноста на дозволата 

кај воздухопловните власти или друг орган кој ја издал 

дозволата и на стандардите врз основа на кои е издаде-

на дозволата (PARAPRO на FAI за параглајдери, од-

носно SAFEPRO на FAI за змeјoви). 

(4) Доколку од постапката од став (3) на овој член 

се утврди дека се исполнети сите услови, Агенцијата 

донесува решение за полагање на испит по предметот 

Воздухопловни правила и прописи и практична про-

верка на стручната оспособеност.  

(5) Доколку кандидатот го положи испитот од став 

(4) на овој член, Агенцијата донесува решение за изда-

вање на валидација на дозволата.  

(6) Валидацијата од став (5) на овој член се издава 

со важност до една година.  

(7) Доколку се утврди дека не се исполнети услови-

те за валидација од ставовите (3) и (5) на овој член, се 

донесува решение со кое се одбива барањето. 

6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 56 
Уверенијата за работа кои се издадени на организа-

циите или центрите за обука на пилоти на крила пред 
отпочнување на примена овој правилник важат до ис-
текот на рокот на важноста за кој се издадени, а нај-

доцна 12 месеци од денот на отпочнување на примена 
на овој правилник.  

 
Член 57 

(1) Дозволите и/или овластувањата издадени пред 
отпочнување на примена на овој правилник, престану-
ваат да важат со истекот на рокот на важноста за кој се 

издадени, а најдоцна 12 месеци од денот на отпочнува-
ње на примена на овој правилник. 

(2) На барање на носителот на дозвола од став (1) 
на овој член, Агенцијата издава дозвола на пилот на 
крила согласно одредбите на овој правилник заедно со 
овластување за инструктор за летање со крила за сло-
бодно летање доколку носителот на дозволата го посе-

дувал истото.  
(3) На барање на носителот на дозвола од став (1) 

на овој член, Агенцијата издава дозвола на пилот на 
крила согласно одредбите на овој правилник заедно со 
овластување за инструктор за крила за слободно лета-
ње согласно овој правилник доколку носителот на доз-
вола имал овластувањето наставник за летање.  

(4) На носителите на дозволи за пилоти на крила из-
дадени од Агенцијата за цивилно воздухопловство 
пред стапување на сила на овој правилник кои имаат 
впишано овластување за наставник за летање и/или по-
стар пилот и искуство во летање на тандем потврдено 
од овластен школски центар за обука на пилоти на кри-
ла ќе се стекнат со овластување за тандем пилот на 
крила со полагање на практичен дел од испитот за 

стекнување на овластување тандем пилот согласно ус-
ловите пропишани во овој правилник. 

 

Член 58 

Постапките кои до денот на отпочнување на приме-

на на овој правилник не се завршени и обуките кои се 

започнати пред отпочнување на примена на овој пра-

вилник, ќе се завршат по одредбите на прописите по 

кои биле започнати.  

 

Член 59 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да се применува Правилникот за условите 

што мора да ги исполнува школата или школскиот цен-

тар за обучување на воздухопловен персонал (“Служ-

бен лист на СФРЈ” бр. 72/91). 
 

Член 60 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 
01.08.2017.  

      
Бр. 10-882/2 Агенција за цивилно  воздухопловство 

17 јули 2017 година Директор, 
Скопје Горан Јандреоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1759. 

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 45 став (5) од Законот за електронските комуникации 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014 и 44/2015), директорот на Агенцијата за 

електронски комуникации на ден 11.07.2017 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ НА ЗАПИСНИК ОД ИЗВРШЕН НАДЗОР 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и задолжителните елементи на записник од извршен надзор (“Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 176/2015) во членот 2 став (1) алинеја 2 се менува и гласи: 

“- податоци за субјектот на надзорот (назив и седиште, единствен даночен број-ЕДБ, број на трансакциона 

сметка и банка во која се води трансакционата сметка и адреса на електронското сандаче);“ 

По алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: 

“- податоци за одговорното лице во субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, број на трансакциона 

сметка и банка во која се води трансакционата сметка, место и датум на раѓање, место на живеење, улица и 

број, адреса на привременото престојувалиште, занимање, државјанство и функцијата што ја врши во субјек-

тот на надзорот);“ 

Образецот на записникот од ставот (2) се менува и истиот е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

    Бр. 0101-2019/2 Агенција за електронски 

11 јули 2017 година комуникации 

            Скопје Директор, 

 Сашо Димитријоски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1760. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 17, став 
1 и член 24 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на енер-
гија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барање-
то на Трговското друштво за производство на електрич-
на енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Битола на 
седницата одржана на 19.07.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА  

ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 од Одлуката за користење на пов-

ластена тарифа за електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-50/16 од 
13.07.2016 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 131/16, зборовите: “од 2 MW 
(1 MW во прва фаза и 1 MW во втора фаза)“ се менува-
ат и гласат: „од 3 MW (1 MW во прва фаза, 1 MW во 
втора фаза и 1 MW во трета фаза)”.  

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „2 MW (1 MW 
во прва фаза и 1 MW во втора фаза)“ се менуваат и гла-
сат: „3 MW (1 MW во прва фаза, 1 MW во втора фаза и 
1 MW во трета фаза)”.  

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.800.000 “ се 
менува и гласи: „25.200.000“. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-50/16  

19 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1761. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 
43 став 2 од Законот за енергетика (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 
41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) 
и член 28 и член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), 
постапувајќи по барањето за менување на лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија на големо со су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт – трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), УП1 бр.11-63/16 од 08.06.2017 година на Друштво за 
трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец 
и постапувајќи по службена должност, на седницата од-
ржана на 19.07.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ-ТРГОВИЈА  

НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 
 
1. Одлуката УП1 Бр. 11-63/16 од 21.09.2016 година 

за издавање на лиценца за вршење енергетска дејност 
трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива за транспорт - трговија на големо 
со Еуродизел БС (Д-Е V), на Друштвото за трговија и 
услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. бр.178/16), се ме-
нува по барање на носителот на лиценцата поради зго-
лемување на капацитетите и проширување на дејноста 
и по службена должност поради усогласување со Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 207/16 и 215/16). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетска дејност трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е 
V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, се утврдени 
во пречистениот текст на Прилог 1 „Лиценца за врше-
ње на енергетска дејност трговија на големо со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт - трговија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), 
Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98“ кој што е соста-
вен дел на оваа Одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
УП1 Бр. 11-63/16  

19 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАН-
СПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС (Д-Е V), ЕУРОСУПЕР БС 95 И ЕУРОСУПЕР БС 98 

 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ 

ДООЕЛ Петровец, со седиште на ул.4 бр.100, Ржани-
чино, Петровец, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт - трговија на го-
лемо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еу-
росупер БС 98. 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
21 септември 2016 година 
 
4. Период на важење на лиценцата: 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
21 септември 2026 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 54.03.1/16.2/17 
 
7. Број на деловниот субјект – 7139306 
 
8. Единствен даночен број – 4069016501721 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
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Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на дејноста трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, зара-
ди натамошна продажба на трговци, преработувачи 
или потрошувачи во земјата и странство. 

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на објек-
тите, постројките, опремата и инсталациите.  

За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
25 подземни резервоари со волумен од по 100 м3, на 
локација ул.Каскалица, Ржаничино, Петровец, соглас-
но Имотен лист број 1196, кои Друштво за трговија и 
услуги ОМПЕТРОЛ ОИЛ ДООЕЛ Петровец, ги има зе-
мено под закуп од Друштвото за градежништво, трго-
вија и услуги БЕСТ ВЕЈ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ 
Скопје. Приемот и испораката на нафтените деривати, 
по резервоари, ќе се распредели на следниот начин: 

- 20 резервоари за складирање на Еуродизел БС (Д-
Е V),  

- 4 резервоари за складирање на Еуросупер БС 95 и  
- 1 резервоар за складирање на Еуросупер БС 98. 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-

ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросу-
пер БС 98, во секое време да ги исполнуваат пропиша-
ните минимално-техничките услови за вршење на деј-
носта.   

Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складираат нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, со капацитет определен со 
прописите со кои се уредува трговијата со нафта, наф-
тени деривати, биогорива и горива за транспорт. 

Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-
гулаторната комисија за енергетика за секоја промена 
на расположивиот капацитет за складирање на нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт, најдоцна во 
рок од 30 дена по настаната промена. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 
Дејноста трговија на големо со сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и горива за транспорт - трго-
вија на големо со Еуродизел БС (Д-Е V), Еуросупер БС 
95 и Еуросупер БС 98, носителот на лиценцата може да 
ја врши на територијата на Република Македонија и во 
странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт; 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт,  заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извештај за 

финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави Годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт - Еуродизел 
БС (Д-Е V), Еуросупер БС 95 и Еуросупер БС 98, во те-
кот на извештајната година;  

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
и 

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценци; 

3. превземени мерки во текот на извештајната годи-
на за: 

- заштита на објектите и опремата од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програмата за ремонти во извеш-
тајна година; 
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5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, ин-

формации и податоци во врска со вршењето на дејнос-
та  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известувања за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до објек-

тите и инсталациите и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата, 
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

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

__________ 
1762. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Зако-
нот за енергетика  („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-
цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 
43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и 
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и 
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 
и/или производство на нафтени деривати („Службен 
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржа-
на на 24.07.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 24,996 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 26,603 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 23,547 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 22,838 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС           до 18,779 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 61,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 62,50 
 
б) Дизел гориво              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 47,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 35,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС           до 23,681 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 
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 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

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

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,890 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,300 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,300 
 
г) Мазут           ден/кг 
- М-1 НС           до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 22,029 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 21,693 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,254 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 3,207 
 
г) Мазут           ден/кг 
- М-1 НС           до 0,100 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 25.07.2017 
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-1303/1  

24 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1763. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 17, 
став 1 и член 24 од Правилникот за повластени произ-
водители на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по 
барањето на Трговското друштво за производство на 
електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ 
Битола на седницата одржана на 19.07.2017 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ 
НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 од Решението за стекнување на ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 
08-49/16 од 13.07.2016 година, објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 131/16, зборо-
вите: “од 2 MW (1 MW во прва фаза и 1 MW во втора 
фаза)“ се менуваат и гласат: „од 3 MW (1 MW во прва 
фаза, 1 MW во втора фаза и 1 MW во трета фаза)”.  

2. Во точката 2 алинеја 5 зборовите: „2 MW (1 MW 
во прва фаза и 1 MW во втора фаза)“ се менуваат и гла-
сат: „3 MW (1 MW во прва фаза, 1 MW во втора фаза и 
1 MW во трета фаза)”.  

3. Во точката 2 алинеја 6 бројот: „16.800.000“ се ме-
нува и гласи: „25.200.000“. 

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

 
УП1 Бр. 08-49/16  

19 јули 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1764. 
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр.72/16 од 12.04.2016 
година и 142/16), Комората на извршители на РМ на 
ден 14.07.2017 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се определува денот 09.08.2017 година за датум на 

почеток со работа на извршител Мики Лазаров имену-
ван за подрачјето на Основен суд во Велес, Основен 
суд во Гевгелија, Основен суд во Кавадарци и Основен 
суд во Неготино. 

Решението влегува во сила на ден 14.07.2017 година. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
На ден 14.03.2017 година лицето Мики Лазаров е име-

нуван за извршител за подрачјето на Основен суд во Ве-
лес, Основен суд во Гевгелија, Основен суд во Кавадарци 
и Основен суд во Неготино, со Решение на Министерот за 
правда бр.09-1083/1 од 14.03.2017 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На ден 29.06.2017 година Мики Лазаров од Велес 

достави до Комората на извршители на РМ доказ за 

именувањето, повелба за именување и склучен договор 

за осигурување од одговорност за штета сторена на 

трети лица. 

На ден 14.07.2017 година изготвено е мислење од 

Претседателот на Комората за утврдување на простор-

ни услови, дел бр.03-642/3 од 14.07.2017 година, врз 

основа на Записник за утврдување на просторни усло-

ви од ден  13.07.2017 година.  

Согласно горе наведеното, Претседателот на Комо-

рата на извршители на РМ, врз основа на член 35 став 

5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката 

на ова решение. 

 

 Комора на извршители 

Бр. 03-608/14 на Република Македонија 

4 јули 2017 година Претседател, 

Скопје Зоран Петрески, с.р. 
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