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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4829. 
Врз основа на член 12 став (5) алинеја 1 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 

130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14, 160/14 и 72/15) 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на 6.10.2015 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ 

ЗА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО 

ТИРЗ ТЕТОВО, ПОМЕЃУ НОРМАК ИНВЕСТ-

МЕНТ ГРОУП АД ТЕТОВО И ДРУШТВОТО ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЛЕАР 

ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ГОСТИВАР 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за 

закуп на градежното земјиште во ТИРЗ Тетово, помеѓу 

НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и Друш-

тво за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПО-

РАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Гостивар, на гра-

дежната парцела означена со вкупна површина од 

33.073 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 42-9042/1 Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

4830. 

О Б Ј А В А 

 

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Србија за утврдување на гра-

ничните процедури за железничкиот граничен премин 

Табановце – Прешево, склучена во Скопје на 16 февру-

ари 2015 година, ратификувана од Собранието на Ре-

публика Македонија на 26 август 2015 година, објавена 

во Додаток на „Службен весник на РМ“ бр. 148/2015, 

која што е ратификувана и од српска страна, врз основа 

на член 15 од горенаведената Спогодба, влегла во сила 

на 11 септември 2015 година. 

 

  

22 септември 2015 година Министер, 

Скопје Никола Попоски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

4831. 

Врз основа на член 136 став (8) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.16/11, 136/11,79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), 

министерот за економија донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕНЕР-

ГЕТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗГРАДИТЕ (
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за енергетски карактеристики на 

зградите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 94/13 и 7/15) во членот 27 ставот (2) се менува и 

гласи: 

„Сертификат за енергетски карактеристики на згра-

да се издава за: 

1) Сите нови згради и градежни единици, како и 

зградите и градежните единици кои се предмет на зна-

чителна реконструкција, со исклучок на зградите и гра-

дежните единици од член 4 од овој правилник;  

2) Згради и градежни единици кои се продаваат или 

издаваат под закуп, со исклучок на зградите и градеж-

ните единици од член 4 од овој правилник и 

3) Згради или градежни единици што се во сопстве-

ност или се закупени од лица од јавниот сектор, како и 

згради и градежни единици од јавен карактер, со плошти-

на на корисната подна површина поголема од 250 m2.“ 

Ставот (3) се брише. 

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11) стану-

ват ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10). 

 

Член 2 

Одредбите од член 27 став (2) точки 2) и 3) утврде-

ни во член 1 од овој правилник ќе отпочнат да се при-

менуваат со денот на пристапување на Република Ма-

кедонија во Европската Унија. 

Одредбите од член 28 став (3) и член 30 став (2) од 

Правилникот за енергетски карактеристики на зградите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/13 

и 7/15) од денот на влегување во сила на овој правил-

ник до денот на пристапување на Република Македо-

нија во Европската Унија нема да се применуваат. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 12-6001/1  

5 октомври 2015 година Министер за економија, 

Скопје Беким Незири, с.р. 

                            
(*)Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското за-
конодавство. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

4832. 
Врз основа на член 28 став (7) од Законот за произ-

води за заштита на растенијата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 
69/13, 10/15 и 129/15), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ, НАЧИНОТ НА ДОБИ-
ВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ 
НА ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на барањето за издавање на одобрение, начи-
нот на добивање на одобрение и формата и содржината 
на одобрението за паралелен увоз на производи за заш-
тита на растенијата. 

 
Член 2 

(1) Барањето за издавање на одобрение за парале-
лен увоз на производи за заштита на растенијата на те-
риторијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: барање), се поднесува на хартија во бела боја, во 
А-4 формат.  

(2) Барањето од ставот (1) на овој член ги содржи 
следните податоци: 

1) орган до кој се доставува барањето; 
2) назив на барањето; 
3) податоци за производот за заштита на растенија-

та за кој се поднесува барање за издавање на одобрение 
за паралелен увоз (земја од која се увезува производот 
за заштита на растенијата и во која се наоѓа во промет, 
име на производот за заштита на растенијата во земјата 
од која истиот се увезува, назив и количество на секоја 
активна супстанција која ја содржи производот, голе-
мина на секое пакување, квалитативен состав на по-
мошните супстанции во производите за заштита на 
растенијата, тип на формулацијата, начин на дејство на 
производот, рок на употреба, каренца, намени за кои е 
одобрен производот во земјата од која се увезува, де-
тално упатство за употреба и доза/концентрација на 
производот во земјата од која се увезува, број на одоб-
рение за ставање во промет на производот за заштита 
на растенијата во земјата од каде што производот се 
увезува, назив и седиште на носителот на одобрението 
за ставање во промет на производот за заштита на рас-
тенијата во земјата од каде што производот се увезува, 
назив и седиште на производителот на производот за 
заштита на растенијата и адреса на местото на произ-
водство, назив и седиште на правното лице од кое се 
набавува производот);                       

4) податоци за правното лице подносител на бара-
њето ( назив, седиште, телефон, факс, e-mail);  

5) податоци за одговорното лице во правното лице 
подносител на барањето потребни во случај на пробле-
ми со квалитетот на производите за заштита на расте-
нијата и дефекти на сериите на истите (име и презиме, 
стручна подготовка, телефон и  e-mail); 

6) податоци за правното лице од кое се набавува 
производот за заштита на растенијата во земјата од ка-
де што се врши паралелниот увоз (назив, седиште, број 
на решението за пласирање на пазар на големо, инфор-
мација за ланецот на движење на производот за зашти-
та на растенијата пред да дојде до правното лице од кое 
истиот се набавува); 

7) податоци за производот за заштита на растенија-
та за кој е издадено одобрение за пласирање на пазар 
во Република Македонија и со кој подносителот на ба-
рањето го споредува производот за заштита на расте-
нијата за кој се поднесува барање за издавање на одоб-
рение за паралелен увоз на производи за заштита на 
растенијата  (име на производот за заштита на растени-
јата, назив и количество на секоја активна супстанција 
која ја содржи производот, големина на секое паку-
вање, квалитативен состав на помошните супстанции 
во производите за заштита на растенијата, тип на фор-
мулацијата, начин на дејство на производот, рок на 
употреба, каренца, намени за кои е одобрен произво-
дот, степен на дозирање, посебни услови на чување, 
назив и адреса на носителот на одобрението за пласи-
рање на пазар во Република Македонија и број на одоб-
рение за пласирање на пазар); 

8) податоци за разлики меѓу производот за заштита 
на растенијата за кој се поднесува барањето за издава-
ње на одобрение за паралелен увоз на производи за 
заштита на растенијата и производот за заштита на рас-
тенијата за кој постои одобрение за пласирање на пазар 
во Република Македонија (разлики во името на произ-
водителот, производната локација, составот на помош-
ните супстанции,пакувањето, намената, дозата/концен-
трацијата на производот, мерките на претпазливост и 
предупредување), доколку постојат; 

9) документи приложени кон барањето;  
10) изјава од одговорното лице во правното лице 

подносител на барањето за издавање на одобрение за 
паралелен увоз на производи за заштита на растенијата 
за точноста и разбирливоста на податоците, обврската 
за следење на промените што ќе настанат во врска со 
производот за заштита на растенијата во земјата од ка-
де се врши паралелниот увоз и обврска за известување 
на носителот на одобрението за пласирање на пазар во 
Република Македонија за својата намера да врши пара-
лелен увоз најмалку еден месец пред датумот на подне-
сување на барањето; 

11) место за печат на правното лице; 
12) датум; и 
13) потпис. 
(2) Формата и содржината на барањето од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Кон барањето од член 2 од овој правилник се 
приложуваат документите утврдени во член 28-а став 
(1) од Законот за производи за заштита на растенијата 
и тоа: 

1) доказ дека подносителот на барањето има врабо-
тено лице со завршено најмалку високо образование од 
областа на земјоделските науки (насоки на кои се слу-
шани предмети од областа на заштита на растенијата), 
одговорно за известување во случај со проблеми со 
квалитетот на производите за заштита на растенијата и 
дефекти на сериите на истите, со податоци за име и 
презиме, стручна подготовка, адреса на електронска 
пошта, како и телефонски број за контакт (оригинал 
диплома или копија заверена на нотар и М1/М2 обрас-
ци);  

2) изјава дека подносителот на барањето не е во де-
ловна врска односно капитално поврзан со носителот 
на одобрението за пласирање на пазар на производот за 
заштита на растенијата во Република Македонија; 

3) договор со правното лице од кое се набавува про-
изводот за заштита на растенијата, со превод од овлас-
тен судски преведувач на содржината на текстот на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо; 
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4) одобрение за пласирање на пазар на големо на 
правното лице од кое се набавува производот за зашти-
та на растенијата во земјата од каде што се врши пара-
лелниот увоз, издадено од надлежен орган и заверено 
со штембил - апостиле, со превод од овластен судски 
преведувач на текстот на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо; 

5) доказ за платени надоместоци за одобрување на 
паралелен увоз,  

6) изјава од подносителот на барањето дека произ-
водот за заштита на растенијата во пакувањето во кое 
се увезува во Република Македонија и е предмет на па-
ралелен увоз има одобрение за ставање во промет и се 
наоѓа во промет во земјата од каде се врши паралелни-
от увоз на производот; 

7) упатство за употреба коешто е одобрено во зем-
јата од каде што се врши паралелен увоз и кое се наоѓа 
во оригиналното пакување на производите за заштита 
на растенијата, со превод од овластен судски преведу-
вач на содржината на текстот на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо;  

8) предлог упатство за употреба на производите за 
заштита на растенијата, на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо, со наведување на податоци за носите-
лот на одобрението за паралелен увоз, како и за разли-
ките, доколку постојат;  

9) предлог дополнителна етикета која ќе се наоѓа на 
оригиналното надворешно пакување на производот за 
заштита на растенијата со потребните податоци и озна-
ки за производот за заштита на растенијата на македон-
ски јазик и неговото кирилско писмо, со наведување на 
податоци за носителот на одобрението за паралелен 
увоз, како и разликите, доколку постојат; 

10) изјава дека ставањето на етикета и вметнување-
то на упатство за употреба на производот за заштита на 
растенијата што е предмет на паралелен увоз, ќе се 
врши од страна на увозникот кој е подносител на бара-
њето; и 

11) примерок од производот во вид во кој се наоѓа 
во промет во земјата од која се врши паралелен увоз, 
заради спроведување на анализи за утврдување на со-
образноста на производот за заштита на растенијата кој 
е предмет на паралелен увоз и производот за заштита 
на растенијата за кој е издадено одобрение за пласира-
ње на пазар во Република Македонија, на кој треба да 
биде јасно испишан бројот на одобрението за ставање 
на производот за заштита на растенијата во промет во 
земјата од каде се врши паралелниот увоз издадено од 
надлежниот орган. 

 (2) По исклучок од став (1) точка 11) од овој член, 
се доставува одобрение за ставање на производот за 
заштита на растенијата во промет во земјата од каде се 
врши паралелниот увоз, издадено од надлежен орган и 
заверено со штембил – апостиле, со превод од овластен 
судски преведувач на содржината на текстот на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо. 

(3) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство издава согласност за внес на примеро-
кот од став (1) точка 11) од овој член. 

(4) Документите од став (1) на овој член се доставу-
ваат во оригинал или копија, освен документите од 
точките 1), 2), 3), 6), и 10), кои се доставуваат исклучи-
во во оригинал или копија заверена кај нотар. 

 
Член 4 

(1) Барањето од член 2 на овој правилник се доста-
вува до Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа. 

(2) Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - Фитосанитарна управа врши провер-
ка и обработка на целокупната доставена документаци-
ја и истата ја доставува на разгледување на Стручната 
комисија од член 24 од Законот за производи за зашти-
та на растенијата. 

(3) Врз основа на мислењето на Стручната коми-
сија, Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство во рок од 30 дена од приемот на барање-
то од член 2 од овој правилник го издава одобрението 
за паралелен увоз на производи за заштита на растени-
јата или го одбива барањето за издавање на одобрение 
за паралелен увоз на производи за заштита на растени-
јата. 

 
Член 5 

(1) Одобрението за паралелен увоз на производи за 
заштита на растенијата (во натамошниот текст: одобре-
ние) се издава на образец  во А-4 формат на хартија во 
бела боја. 

(2) Одобрението од став (1) на овој член ги содржи 
следните податоци: 

1. Вовед: назив на органот што го донесува одобре-
нието, пропис за надлежноста на тој орган, број на за-
писникот од Стручна комисија и датум, архивски број 
и датум на издавање на одобрението за пласирање на 
пазар на големо на производот за заштита на растени-
јата, назив на правното лице подносител на барањето, 
како и бројот и датумот на истото, назив на одобрени-
ето, име на производот за заштита на растенијата, на-
зив на производителот на производот за заштита на 
растенијата, како и правното лице увозник на произво-
дот за заштита на растенијата што е предмет на парале-
лен увоз; 

2. Диспозитив: 
1) Својства: 
- Вид на средство; 
- Хемиски состав; 
- Физички својства; 
2) Употреба: 
- Предупредување; 
- Фитотоксичност; 
- Каренца; 
- МНР; 
3) Опасност по здравјето на луѓето и околината: 
- Опасност; 
- Предупредување; 
4) Промет: 
- Амбалажа; 
- Место и начин на продажба; 
- Важност на регистрацијата; 
3. Образложение; 
4. Упатство за правно средство; 
5. Потпис на директорот на Фитосанитарна управа; и 
6. Место за печат. 
(3) Формата и содржината на одобрението од ставот 

(1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 17-217/5 Министер за земјоделство, 

5 октомври 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

4833. 
Врз основа на член 70 став 9 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 

17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 

112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15 и 129/15), министе-

рот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛИТЕ 

ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на дозволите за меѓународен превоз на стока. 

 

Член 2 

Дозволите за меѓународен превоз на стока се изда-

ваат како поединечни транспортни дозволи за меѓуна-

роден превоз на стока кои важат одделно за секој вид 

на превоз или за комбинација на видови на превоз за 

сите еуро стандарди на моторни возила и/или за оддел-

ни моторни возила согласно ЕКМТ резолуција за “зе-

лени и безбедни“ и за “безбедни“ моторни возила.  

Комбинација на поединечни транспортни дозволи 

за меѓународен превоз на стока    значи, спојување на 

билатерални и транзитни поединечни транспортни доз-

воли за меѓународен превоз на стока во еден вид на 

дозвола со назив “билатерално-транзитна дозвола за 

меѓународен превоз на стока“ или спојување три вида 

дозволи за меѓународен превоз на стока (билатерална, 

транзитна и за и од трета земја) во една поединечна 

транспортна дозвола за меѓународен превоз на стока со 

назив “универзална дозвола за меѓународен превоз на 

стока“.             

Поединечните транспортни дозволи се издаваат со 

важност за годината за која се порачуваат и важат до 

крајот на календарската година, но не подоцна од 31 ја-

нуари од наредната година со исклучок на дозволи кои 

се издаваат во реципроцитет за Шпанија и важат зак-

лучно со 31 декември во тековната година.  

Поединечните транспортни дозволи важат за еден 

превоз или за по еден превоз во одење и враќање или 

два пати во одење или враќање или важат за неограни-

чен број на превози во случаи на издавање на годишни 

поединечни транспортни дозволи.  

Царинската Управа на Република Македонија сите 

видови на поединечни транспортни дозволи за меѓуна-

роден превоз на стока ги заверува со печат, потпис и 

датум на задната страна на дозволата со исклучок на 

годишната дозвола која се контролира, но не се заве-

рува.  

Член 3 

Билатералната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока, се издава на образец со 

формат А-4, во сина боја. 

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

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

овој правилник. 

Билатералната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока за празен влез во Турција 

се издава на образец со формат А-4, во сина боја. 

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 4 

Транзитната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока, се издава на образец со 

формат А-4, во сина боја.     

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

 

Член 5 

Билатерално транзитната поединечна транспортна 

дозвола за меѓународен превоз на стока, се издава на 

образец со формат А-4, во сина боја.  

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Билатерално транзитната поединечна транспортна 

дозвола за меѓународен превоз на стока за Молдавија, 

се издава на образец со формат А-4, во сина боја.  

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Билатерално транзитната поединечна транспортна 

дозвола за меѓународен превоз на стока за Белорусија, 

се издава на образец со формат А-4, во сина боја.  

Формата и содржината на дозволата од став 5 на 

овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 6 

Поединечната транспортна дозвола за и од трета 

земја за меѓународен превоз на стока, се издава на об-

разец со формат А-4, во сина боја. 

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Поединечната транспортна дозвола за и од трета 

земја за меѓународен превоз на стока за Данска, се из-

дава на образец со формат А-4, во сина боја. 

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на 

овој правилник. 
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Поединечната транспортна дозвола за и од трета 

земја за меѓународен превоз на стока за Молдавија, се 

издава на образец со формат А-4, во сина боја. 

Формата и содржината на дозволата од став 5 на 

овој член се дадени во Прилог 9 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 7 

Универзалната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока, се издава на образец со 

формат А-4, во сина боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 10 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Универзалната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока за Украина, се издава на 

образец со формат А-4, во сина боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 11 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 8 

Билатералната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока за возила кои ги исполну-

ваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “без-

бедни“, во согласност со дефинициите на Европската 

конференција на министри за транспорт за меѓунаро-

ден превоз на стока објавени во Упатството за користе-

ње на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на об-

разец со формат А-4, во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 12 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 Билатералната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока за Австрија за возила кои 

ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и си-

гурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на 

Европската конференција на министри за транспорт за 

меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за 

користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издава-

ат на образец со формат А-4, во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 13 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 9 

Транзитната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока за возила кои ги исполну-

ваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “без-

бедни“, во согласност со дефинициите на Европската 

конференција на министри за транспорт за меѓунаро-

ден превоз на стока објавени во Упатството за користе-

ње на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на об-

разец со формат А-4, во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 14 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 10 

Билатерално транзитната поединечна транспортна 

дозвола за меѓународен превоз на стока за возила кои 

ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и си-

гурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на 

Европската конференција на министри за транспорт за 

меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за 

користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издава-

ат на образец со формат А-4, во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 15 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Билатерално транзитната поединечна транспортна 

дозвола за меѓународен превоз на стока за Германија за 

возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позеле-

ни и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефини-

циите на Европската конференција на министри за 

транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во 

Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални 

квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена 

боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 16 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Билатерално транзитната поединечна транспортна 

дозвола за меѓународен превоз на стока за Франција за 

возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позеле-

ни и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефини-

циите на Европската конференција на министри за 

транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во 

Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални 

квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена 

боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 5 на 

овој член се дадени во Прилог 17 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 11 

Поединечната транспортна дозвола за и од трета 

земја за меѓународен превоз на стока за возила кои ги 

исполнуваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и 

“безбедни“, во согласност со дефинициите на Европ-

ската конференција на министри за транспорт за меѓу-

народен превоз на стока објавени во Упатството за ко-

ристење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат 

на образец со формат А-4, во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 18 кој е составен дел на 

овој правилник. 
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Поединечната транспортна дозвола за и од трета 

земја за меѓународен превоз на стока за Германија за 

возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позеле-

ни и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефини-

циите на Европската конференција на министри за 

транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во 

Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални 

квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена 

боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 19 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Поединечната транспортна дозвола за и од трета 

земја за меѓународен превоз на стока за Франција за 

возила кои ги исполнуваат еуро стандардите, “позеле-

ни и сигурни“ и “безбедни“, во согласност со дефини-

циите на Европската конференција на министри за 

транспорт за меѓународен превоз на стока објавени во 

Упатството за користење на ЕКМТ мултилатерални 

квоти, се издаваат на образец со формат А-4, во зелена 

боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 5 на 

овој член се дадени во Прилог 20 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 12 

Универзалната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока за возила кои ги исполну-

ваат еуро стандардите, “позелени и сигурни“ и “без-

бедни“, во согласност со дефинициите на Европската 

конференција на министри за транспорт за меѓунаро-

ден превоз на стока објавени во Упатството за користе-

ње на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издаваат на об-

разец со формат А-4, во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 21 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Универзалната поединечна транспортна дозвола за 

меѓународен превоз на стока за Австрија за возила кои 

ги исполнуваат еуро стандардите, “позелени и си-

гурни“ и “безбедни“, во согласност со дефинициите на 

Европската конференција на министри за транспорт за 

меѓународен превоз на стока објавени во Упатството за 

користење на ЕКМТ мултилатерални квоти, се издава-

ат на образец со формат А-4, во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 22 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член  13 

Билатерално транзитната годишна поединечна 

транспортна дозвола за Германија за меѓународен пре-

воз на стока за возила кои ги исполнуваат еуро стан-

дардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во соглас-

ност со дефинициите на Европската конференција на 

министри за транспорт за меѓународен превоз на стока 

објавени во Упатството за користење на ЕКМТ мулти-

латерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4, 

во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 23 кој е составен дел на 

овој правилник.   

Билатерално транзитната годишна поединечна 

транспортна дозвола за Франција за меѓународен пре-

воз на стока за возила кои ги исполнуваат еуро стан-

дардите, “позелени и сигурни“ и “безбедни“, во соглас-

ност со дефинициите на Европската конференција на 

министри за транспорт за меѓународен превоз на стока 

објавени во Упатството за користење на ЕКМТ мулти-

латерални квоти, се издаваат на образец со формат А-4, 

во зелена боја.   

Формата и содржината на дозволата од став 3 на 

овој член се дадени во Прилог 24 кој е составен дел на 

овој правилник.   

 

Член 14 

Дозволата за превоз во меѓународниот патен сооб-

раќај (посебна дозвола), се издава на образец со фор-

мат А-4, во зелена боја. 

Формата и содржината на дозволата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 25  кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 15 

Содржината на дозволите од членовите 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 и 14 на овој правилник се печати и на 

англиски јазик, со исклучок на дозволите за Германија 

и Австрија кои се печатат на германски јазик и дозво-

лите за Франција кои се печатат на француски јазик.  

 

Член 16 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на дозволите за меѓународен превоз на стока, 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

52/05). 

 

Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.  01-14340 Министер 

6 октомври 2015 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

4834. 
 Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 47 

став (2) 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 7.10.2015 година 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ЖИГОТ  

ЗА ЗАПЕЧАТУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината и 

формата на жигот за запечатување на просториите во 

кои се сместени комуникациските средства и опрема 

или комуникациските средства и опрема со чије рабо-

тење е направена повреда на одредбите на Законот за 

електронските комуникации. 

 

Член 2 

(1) Жигот за запечатување од членот 1 на овој пра-

вилник има кружен облик на кој во полукружна форма 

е втиснат следниот текст: “РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА,АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКА-

ЦИИ“, а во средината е втиснат заштитниот знак на 

Агенцијата за електронски комуникации. 

(2) Жигот за запечатување од членот 1 на овој пра-

вилник е изработен од метал, со пречник од 25 мм, кој 

е прицврстен на дрвена рачка. 

 

Член 3 

Отисокот на жигот се втиснува на црвен течен восок. 

 

Член 4 

Образецот на жигот е даден во прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

(1) Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за содржината и формата 

на жигот за запечатување на просториите и/или кому-

никациските средства (“Службен весник на Република 

Македонија“ број 53/2005 и 92/2012). 

(2) Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на неговото објавување во  “Службен весник 

на Република Македонија“. 

       

Бр. 0201-2579/8  

7 октомври 2015 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

 
__________ 

4835. 
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 ко-
муникации на ден 7.10.2015 година донесе 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

ЗА ФОРМАТА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
НА ЗАПИСНИК ОД ИЗВРШЕН НАДЗОР 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и задолжи-
телните елементи на записникот од извршен надзор кај 
субјект на надзорот од страна на овластено лице на 
Агенцијата за електронски комуникации за вршење на 
надзор, согласно Законот за електронските комуникации. 

 
Член 2 

(1) Записникот од извршениот надзор се изготвува 
на Образец и ги содржи следните елементи: 

- Агенција за електронски комуникации, Скопје; 
- податоци за субјектот на надзорот (даночен број, 

ЕМБС, жиро сметка, депонент,тел./факс); 
- назив “Записник за извршен (редовен, вонреден 

или контролен) надзор“; 
- основ од материјалниот закон врз основа на кој се 

врши надзорот; 
- предмет на надзорот; 
- присутни лица при вршењето на надзорот (име и 

презиме на овластеното лице што го врши надзорот, 
странките и нивните застапници-полномошници); 

- приказ на утврдената фактичка состојба како и 
констатирани забелешки; 

- изјави и други релевантни факти и околности; 
- укажувања и препораки за надминување на евен-

туално утврдените повреди и недостатоци; 
- забелешка на лицата што учествуваат во вршење 

на дејствијата по читање на записникот; 
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- потпис на овластеното лице за вршење на надзор и 
на присутните лица; 

- причините за одбивање, доколку субјектот на над-
зорот одбие да го потпише записникот; 

- број и датум на записникот и 
- место за печат. 
(2) Образецот на записникот од ставот (1) на овој 

член е даден во прилог на овој правилник и е негов 
составен дел. 

 
Член 3 

Записникот од извршениот надзор треба да биде 
составен читливо, јасно и разбирливо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Записникот од извршениот надзор го потпишува 

овластеното лице за вршење на надзор и овластеното 
присутно лице на субјектот на надзорот. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 0201-2579/10  

7 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 



13 октомври 2015  Бр. 176 - Стр. 67 
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4836. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 а во врска со 

член 12 став (4) од Законот за електронските комуника-
ции (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2014, 188/2014 и 44/2015), директорот на Агенцијата за 
електронски комуникации на ден 7.10.2015 година   до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РА-
БОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ  

КОМУНИКАЦИИ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на обезбеду-

вањето на транспарентоста во работењето на Агенција-
та за електронските комуникации (во понатамошниот 
текст: Агенцијата) и тоа: начинот на примање на пред-
лози од заинтересираните страни, податоците и инфор-
мациите што Агенцијата ќе ги објавува  и начинот на 
пристап до истите, како и начинот на соработка со 
претставниците на организации на корисниците на 
електронски комуникациски услуги. 

 
Член 2 

(1) Агенцијата ја врши својата работа транспарен-
тно овозможувајќи им на заинтересираните страни да 
дадат забелешки, мислења и коментари во врска со 
преземените активности на Агенцијата кои што прои-
легуваат од нејзините надлежности  согласно Законот 
за електронските комуникации и прописите донесени 
врз основа на него. 

(2) Агенцијата воспоставува, одржува и ажурира 
електронска база на податоци што содржи информации 
од областа на електронските комуникации и  обезбеду-
ва информациите да бидат јавно достапни во соглас-
ност со правилата за доверливост и прописите за прис-
тап до информациите. 

 
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ШТО АГЕНЦИЈАТА 
ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА КАКО И НАЧИН НА ПРИСТАП 

ДО ИСТИТЕ 
 

Член 3 
(1) На веб-страната на Агенцијата на лесно видлив 

начин се објавуваат: 
- основните податоци за контакт со Агенцијата: на-

зив, адреса, телефонски број, број на факс, контакт на 
електронска адреса како и телефонски броеви и елек-
тронски адреси на вработените во Агенцијата;  

- податоци за надлежностите на Агенцијата утврде-
ни со Законот за електронските комуникации; 

- организациона шема на Агенцијата;  
- подзаконските акти, општите акти, годишниот 

извештај за работа на Агенцијата за претходната го-
дина, годишната програма за работа на Агенцијата за 
наредната година, одлуки, решенија и други докумен-
ти кои што се од надлежност на Комисијата на 
Агенцијата и на директорот на Агенцијата, согласно 
Законот за електронските комуникации и Статутот на 
Агенцијата; 

- податоците и информациите утврдени во членот 
57 од Законот за електронските комуникации;  

- квартални извештаи за развојот и состојбите на 
пазарот за електронски комуникации; 

- други информации и соопштенија кои произлегу-
ваат од надлежноста и работата на Агенцијата; 

- службеното лице или службените лица  задолжени 
за посредување при остварувањето на правото на сло-
боден пристап до информации и нивните контакт ин-
формации (телефонски број, број на факс и е-маил ад-
реса); 

(2) Пристапот на веб-страната на Агенцијата е бес-
платен.  

 
СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ  

ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
 

Член 4 
Постапката по барањето за пристап до информации, 

Агенцијата ја спроведува согласно со одредбите  na За-
конот за слободен пристап до информации од јавен ка-
рактер. 

 
Член 5 

(1) Агенцијата води листа на податоци и информа-
ции со кои располага, а кои се јавно достапни. 

(2)  Листата од ставот (1) на овој член се објавува 
на веб-страната на Агенцијата, со датумот на последно-
то ажурирање.  

 
ВЛИЈАНИЕ НА ЈАВНОСТА 

 
Член 6 

(1) Агенцијата организира јавни состаноци најмал-
ку два пати годишно со сите заинтересирани страни, 
со цел да им се овозможи да бидат запознаени со ра-
ботата на Агенцијата и да им се даде можност да ги 
изразат нивните ставови и мислења за развојот на 
електронските комуникации во Република Македо-
нија, а особено за: 

- состојбите на пазарот за електронски комуника-
ции, 

- реализација на активностите и исполнување на 
целите од годишната програма за работа на Агенци-
јата и 

- правата на сите крајни корисници, вклучувајќи 
ги и лицата со инвалидитет во врска со обезбедување-
то на јавни електронски комуникациски услуги. 

(2) Јавните состаноци од ставот (1) на овој член, се 
одржуваат најмалку по еднаш во првото и во второто 
полугодие од календарската година. 

 
Член 7 

(1) На јавните состаноци од член (6) став (1)  од 
овој правилник задолжително се покануваат сите опе-
ратори кои обезбедуваат  јавни комуникациски мрежи 
и/или услуги. 

(2) Добиените ставови и мислења од јавниот сос-
танок со заинтересираните страни, како и ставот на 
Агенцијата по однос на истите Агенцијата ги објавува 
на својата веб страна во рок од седум дена од денот 
на одржување на јавниот состанок. 

(3) Поканата за учество на јавните состаноци од 
ставот (1) на овој  член, се доставува најдоцна 15 дена 
пред денот на одржувањето на јавниот состанок. По-
каната може да биде доставена и преку електронска 
пошта, и истата се објавува на веб страната на 
Агенцијата. 

(4) Поканата за учество на јавните состаноци тре-
ба да содржи информации за датумот и местото на од-
ржување на јавниот состанок, како и агенда за јавниот 
состанок.   
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Член 8 
(1) Учеството на јавниот состанок се потврдува со:  
- исмено известување  до Агенцијата 
- известување преку електронска порака или 
 - веб портал за регистрација кој ќе биде овозмо-

жен од Агенцијата. 
(2) Потврдата за учеството на јавниот состанок 

треба да биде доставена до Агенцијата најдоцна пет  
дена пред денот на одржување на јавниот состанок и 
во потврдата за учество на јавниот состанок  треба да 
бидат наведени имињата на претставниците кои ќе 
учествуваат на јавниот состанок.    

 
Член 9 

(1) Независно од обврската за одржување јавни 
состаноци од членот  6 на овој правилник, Агенцијата 
пред да донесе или измени подзаконски акти или од-
луки од своја надлежност, а кои значително влијаат 
на релевантниот пазар на електронски комуникации, 
како и пред да ја донесе годишната програма за рабо-
та на Агенцијата за наредната година треба на својата 
веб страна јавно да ја објави предложената одлука 
или подзаконскиот акт, односно предложената годиш-
на програма за работа на Агенцијата за наредната го-
дина, со цел да обезбеди јавна расправа со која ќе им 
се овозможи на сите заинтересирани страни да ги из-
разат своите мислења, гледишта и ставови во однос 
на истите. 

(2) Рокот на траењето на јавната расправа не треба 
да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето 
на предложените акти од ставот (1) на овој член. 

(3) По истекот на рокот од ставот (2) на овој член, 
а пред донесувањето на актите од ставот (1) на овој 
член, Агенцијата ги објавува на својата веб страна до-
биените мислења и коментари, како и ставот на 
Агенцијата по однос на истите, при што доверливите 
информации и податоци не се објавуваат.  

(4) Пред да ги донесе актите од ставот (1) на овој 
член Агенцијата може да одржи и јавен состанок со 
заинтересираните страни согласно членот 7 од овој 
правилник.  

 
НАЧИН НА СОРАБОТКА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ 

НА ОРГАНИЗАЦИИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ 

 
Член 10 

(1) Агенцијата  организира состанок со претстав-
ници на организациите на корисниците на електрон-
ските комуникации со цел да се разменат информаци-
ите, погледите и искуствата заради поголема заштита 
на правата на корисниците вклучувајќи ги и лицата со 
инвалидитет. Состанокот се организира најмалку ед-
наш годишно. 

(2) Учесници на овој состанок се  претставници на 
организациите на корисниците кои што ги претставу-
ваат интересите на корисниците. 

(3) Поканата за учество на состанокот се објавува 
најмалку 15 дена пред одржување на состанокот, а за-
писниот од состанокот се објавува на веб страната на 
Агенцијата  во рок од 15 дена од денот на одржување 
на состанокот. 

 
Член 11 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за обезбедување на 
транспарентност во работењето на Агенцијата за 

електрронски комуникации и за објавување на пода-
тоците поврзани со работењето на операторите на 
јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни 
комуникациски услуги, број 11-200/1 од 1.9.2008 го-
дина. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

По влегувањето во сила овој Правилник ќе биде 
објавен на веб-страницата на Агенцијата. 

 
Бр. 0201-2581/6  

7 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 

__________ 

4837. 
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 37 

став (3) 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 7.10.2015 година 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНАТА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА НАДЗОР И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО  

ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината, како и начинот на издавање и одземање на 
службената легитимација на лице овластено од дирек-
торот на Агенцијата за електронски комуникации за 
вршење на надзор кај субјект на надзорот ( во оната-
мошниот текст: овластено лице). 

 
Член 2 

Службената легитимација е во правоаголна форма 
во вид на книшка, со димензии 7,5 см х 11 см, со кори-
ци изработени од природна кожа со црвена боја, а во 
внатрешниот дел има пластифицирана проsирна 
влошка. 

 
Член 3 

(1) На предната страна од корицата со бела боја е 
отпечатен текстот: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, заш-
титниот знак, АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУ-
НИКАЦИИ и СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА. 

(2) Во внатрешниот дел на корицата, на првата 
страна е поставен грбот на Република Македонија во 
метална изведба со златна боја и со димензија со виси-
на 5 см. 

(3) На предната страна од влошката, во горниот 
лев агол има простор за фотографија на овластеното 
лице, а во горниот десен агол е отпечатен заштитниот 
знак на Агенцијата за електронски комуникации Над 
него е отпечатен текст РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
а под заштитниот знак текстот: АГЕНЦИЈА ЗА 
ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ, СЛУЖБЕНА ЛЕ-
ГИТИМАЦИЈА. Во средниот дел од влошката се впи-
шуваат податоци за името и презимето на овластено-
то лице, текст “Овластено лице за вршење на надзор“, 
во долниот лев агол се впишува регистарскиот број на 
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службената легитимација и датумот на издавање, а во 
долниот десен агол е потписот на директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации и место за 
печат (М.П). 

(4) На задната страна од влошката е отпечатен след-
ниот текст: 

“Имателот на оваа службена легитимација има пра-
ва утврдени во Законот за електронските комуникации. 

Оператор и друго правно и физичко лице кое врши 
активности на обезбедување на електронски комуника-
ции е должно на овластеното лице да му овозможи 
пристап до просториите и документите што се предмет 
на надзорот, да му овозможи непречено вршење на 
надзорот, да му ги даде сите информации и податоци 
потребни за вршење на надзорот, како и да му ги обез-
беди сите услови неопходни за непречена работа и ут-
врдување на фактичката состојба.“ 

 
Член 4 

Образецот на службената легитимација е даден во 
прилог на овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 5 

(1) Службената легитимација ја издава директорот 
на Агенцијата за електронски комуникации. 

(2) Службената легитимација му се издава на лице 
вработено во стручната служба на Агенцијата за елек-
тронски комуникации кое од страна на директорот на 
Агенцијата за електронски комуикации е овластено да 
врши надзор кај субјекти на надзорот, согласно Зако-
нот за електронските комуникации. 

 
Член 6 

(1) За издадените службени легитимации се води 
посебна евиденација во Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

(2) Евиденцијата за издадените службени легитима-
ции се води редоследно и истата содржи: реден број, 
име и презиме на имателот на службената легитима-
ција, работно место на имателот на службената легити-
мација во моментот на издавањето на службената леги-
тимација, организационата единица на Агенцијата за 
електронски комуникации во која е распореден имате-
лот на службената легитимација, датум на издавање на 
службената легитимација, број на службената легити-
мација, датум и акт за огласување на неважност на 
службената легитимација, датум и акт за поништување 
на службената легитимација и за бришење на истата од 
евиденцијата, потпис и датум на прием на службената 
легитимација од страна на имателот на истата, како и 
потпис и датум на враќање на службената легитимаци-
ја од страна на имателот на истата. 

(3) Редниот број од евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците за службената легитимација се 
впишува во службената легитимација како нејзин ре-
гистарски број. 

(4) Секоја издадена службена легитимација се еви-
дентира под нов број. 

(5) Евиденцијата определена со овој член од пра-
вилникот ја води лице овластено за таа цел од директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации. 

 
Член 7 

(1) Имателот на службената легитимација кој ќе ја 
загуби службената легитимација или на друг начин ќе 
остане без неа, најдоцна во рок од 24 часа треба да го 

извести директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации и да достави изјава за времето, местото и 
околностите под кои службената легитимација е изгу-
бена или исчезната на друг начин. 

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член на имате-
лот на службената легитимација му се издава нова 
службена легитимација, а претходно издадената служ-
бена легитимација се огласува за неважечка и се брише 
од евиденцијата. 

 
Член 8 

Доколку на имателот на службената легитимација 
му престане работниот однос во Агенцијата за елек-
тронски комуникации, или му биде отповикано овлас-
тувањето за вршење надзор, треба во рок од 24 часа да 
ја врати службената легитимација, односно да и ја пре-
даде на Комисијата за поништување на служена леги-
тимација од членот 11 на овој правилник. 

 
Член 9 

Службената легитимација се заменува со нова кога 
поради дотраеност или оштетување стане неупотребли-
ва и кога има промена на личните податоци на имате-
лот на службената легитимација. 

 
Член 10 

Службената легитимација што се враќа или заме-
нува, се поништува и истата се брише од евиденци-
јата. 

 
Член 11 

(1) Постапката за огласување на службената леги-
тимација за неважечка и постапката за поништување на 
службена легитимација ја води Комисија за огласување 
на службена легитимација за неважечка и за поништу-
вање на службена легитимација, составена од три чле-
на од редот на вработените во стручната служба на 
Агенцијата за електронски комуникации, а формирана 
со решение на директорот на Агенцијата за електрон-
ски комуникации. 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член до ди-
ректорот на Агенцијата за електронски комуникации 
доставува предлог за донесување на решение за ог-
ласување на службената легитимација за неважечка, 
односно за поништување на службената легитима-
ција. 

(3) Решението од ставот (2) на овој член се објавува 
во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 12 

(1) Со влегувањето во сила на овој правилник прес-
танува да важи Правилникот за формата и содржината 
на службената легитимација на инспекторот за елек-
тронски комуникации и начинот на нејзиното издавање 
и одземање („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 92/2012). 

(2) Овој правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на неговото објавување во  „Службен весник 
на Република Македонија“. 

 
Бр. 0201-3509/4  

7 октомври 2015 година Директор, 
Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
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ОБРАЗЕЦ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
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ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4838. 
Врз основа на член  157 став 1 точка 1, а во врска со 

член 185 од Законот за пензиското и инвалидското оси-

гурување („Службен весник на Република Македонија“  

бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 

113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 

147/15, 154/15 и 173/15), Управниот одбор на Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-

нија, на седницата одржана на ден 8.10.2015 година до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВА-

ЊЕ ПОД ЗАКУП  НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО 

СОПСТВЕНОСТ ИЛИ ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  НА  

ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и условите за про-

дажба и давање под закуп на деловен простор во 

сопственост или трајно користење на Фондот на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр.197/14),  членот 17 се 

менува и гласи: 

 „Деловниот простор во сопственост или добиен на 

трајно користење Фондот може да го даде на користе-

ње на Сојузот на здруженија на пензионерите на Маке-

донија или на општинските здруженија на пензионери, 

за извршување на нивната  дејност,  со склучување на 

договор за користење  без надоместок.“  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во “Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 02-5213/6 Управен одбор 

8 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Јасмина Иванова, с.р. 

 

 

Образложение 

 

Со оглед дека во Правилникот за начинот и услови-

те за продажба и давање под закуп на деловен простор 

во сопственост или трајно користење на Фондот на 

пензиското и инвалидското осигурување на Македони-

ја („Службен весник на РМ“ бр.197/14), во членот 17 е 

регулирано дека Фондот може да им даде на користење  

деловен простор на Здруженијата на пензионери во оп-

штините каде Фондот располага со деловен простор во 

пензионерските домови. 

Со цел да се овозможи доделување на деловен 

простор кој е во сопственост на Фондот на ПИОМ 

или даден на трајно користење, а којшто не е на под-

рачјето каде што се наоѓа пензионерски дом или оп-

штинско здружение, се предлага можност овој прос-

тор да се даде на користење на  Сојузот на здруже-

нијата на пензинрите на Македонија или на здруже-

нијата на пензионери, за вршење на нивната дејност, 

без надоместок. 

 

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ КОИ СЕ МЕНУВААТ  

 

Член 17 

На подрачјата на општините во кои постојат пензи-

онерски домови со кои управува Фондот, на здружени-

ето на пензионери во рамките на општината, Фондот ќе 

им додели деловен простор за извршување на нивната 

дејност со склучување на договор за користење на ис-

тиот без надомест за закуп. 

__________ 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

4839. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за 

државната статистика („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 

42/14), Државниот завод за статистика го утврдува и 

објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-септември 2015 година, во 

однос на просечните цени на мало во 2014 година, из-

несува -1,3%. 

 

                                                                Директор, 

                                                     Лидија Костовска, с.р. 



 Стр. 76 - Бр. 176                                                                                  13 октомври 2015 
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