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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

4163. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ КРЕДИТ-

НАТА БАНКА ЗА ОБНОВА („KFW") ПО ДОГОВОРОТ 

ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА  

ЈУЖНИОТ РЕГИОН НА ВАРДАР 

 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
задолжување на Република Македонија со кредит кај 
Кредитната банка за обнова („KFW") по Договорот за 
кредит за Проектот за наводнување на јужниот регион 
на Вардар, 

што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 октомври 2016 година. 
  

Бр. 08-4292/1 Претседател 
12 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
                                

Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-

ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕ-

ДИТ КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА 

(„KFW") ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОЕК-

ТОТ ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНИОТ РЕГИОН  

НА ВАРДАР 
 

Член 1 
Во Законот за задолжување на Република Македо-

нија со кредит кај Кредитната банка за обнова („KFW") 

по Договорот за кредит за Проектот за наводнување на 
јужниот регион на Вардар („Службен Весник на Репуб-
лика Македонија“ број 61/2002), членот 6 се менува и 
гласи: 

„Корисник на средствата од кредитот од членот 1 
од овој закон е Република Македонија, а крајни корис-
ници на системите за наводнување изградени во рамки-

те на „Проектот за наводнување на јужниот регион на 
Вардар“ финансиран од овој кредит ќе бидат земјодел-
ските задруги.  

Република Македонија, кредитот од членот 1 од 
овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство.“. 

 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NGARKIM TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME KREDI TE 
BANKA KREDITORE PËR RINDËRTIM  („KFW“) 
SIPAS MARRËVESHJES PËR KREDI PËR PROJEKTIN 

PËR UJITJEN E RAJONIT JUGOR TË VARDARIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ngarkim të Republikës së Maqedonisë 

me kredi te Banka Kreditore për Rindërtim  ("KFW") sipas 
Marrëveshjes për kredi për Projektin për ujitjen e rajonit 
jugor të Vardarit, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 61/2002) neni 6 ndryshohet si vijon : 

“Shfrytëzues i mjeteve të kredisë nga neni 1 i këtij ligji 
është Republika e Maqedonisë, ndërsa shfrytëzues të fundit 
të sistemeve për ujitje të ndërtuara në kudër të “Projektit 
për ujitje të rajonit jugor të Vardarit” të financuar  nga kjo 
kredi do të jenë kooperativat bujqësore.  

Republika e Maqedonisë, kredinë nga neni 1 i këtij ligji 
do ta paguajë nga Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.” 

 
Neni 2 

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

________ 
4164. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ КРЕ-
ДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА - КФВ ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЗАЕМ  ЗА ПРОЕКТОТ „НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ЈУЖНАТА ДОЛИНА НА РЕКАТА ВАРДАР 

– ФАЗА II“ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
задолжување на Република Македонија со заем кај 
Кредитната банка за обнова - КфВ по Договорот за за-
ем  за проектот „Наводнување на јужната долина на 
реката Вардар – фаза II“, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 октомври 2016 година. 

  
Бр. 08-4293/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗА-
ЕМ КАЈ КРЕДИТНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА - 
КФВ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ  ЗА ПРОЕКТОТ  

„НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНАТА ДОЛИНА НА 
РЕКАТА ВАРДАР – ФАЗА II“ 

 
Член 1 

Во Законот за задолжување на Република Македо-
нија со заем кај Кредитната банка за обнова - КфВ по 
Договорот за заем за проектот „Наводнување на јужна-
та долина на реката Вардар – фаза II“ („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 133/2009 и 36/11), 
членот 5 се менува и гласи: 
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„Корисник на средствата од заемот од членот 1 од 
овој закон е Република Македонија,  а крајни корисни-
ци на системите за наводнување изградени во рамките 
на Проектот „Наводнување на јужната долина на река-
та Вардар – фаза II“ финансиран од овој заем ќе бидат 
земјоделските задруги.“. 

 
Член 2 

Членовите 6, 7 и 8 се бришат. 
 

Член 3 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Република Македонија, заемот од членот 1 од овој 

закон ќе го отплаќа од Буџетот на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство.“. 

 
Член 4 

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

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR HUAMARRJE TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË TE BANKA 
KREDITORE PËR RINDËRTIM  („KFW“) SIPAS 
MARRËVESHJES PËR HUA PËR PROJEKTIN 
"UJITJA E LUGINËS JUGORE TË VARDARIT-FAZA II" 

 
Neni 1 

Në Ligjin për huamarrje të Republikës së Maqedonisë 
te Banka Kreditore për Rindërtim  ("KFW") sipas 
Marrëveshjes për hua për Projektin "Ujitja e luginës jugore 
të Vardarit - faza II" (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 133/09 dhe 36/11), neni 5 ndryshohet 
si vijon: 

“Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji 
është Republika e Maqedonisë, ndërsa shfrytëzues të fundit 
të sistemeve për ujitje të ndërtuara në kudër të projektit 
"Ujitja të luginës jugore të Vardarit faza - II” të financuar  
nga kjo hua do të jenë kooperativat bujqësore.".  

 
Neni 2 

Nenet 6, 7 dhe 8 shlyhen.  
 

Neni 3 
Neni 9 ndryshon si vijon:  
"Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji, 

do ta paguajë nga Buxheti i Ministrisë së Bujqësisë, 
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.”. 

 
Neni 4 

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

__________ 

4165. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за водостопанство, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 октомври 2016 година. 

  
Бр. 08-4294/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Во Законот за водостопанство („Службен весник на 

Република Македонија“  број 51/15 и 193/15), во членот 
6 по ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи: 

„(6) По исклучок од ставот 1 на овој член, АД Во-
достопанство за вршење на услуги за наводнување на 
земјоделски површини преку користење на системи за 
наводнување во сопственост на Република Македонија, 
а со кој стопанисува акционерското друштво, може да 
склучува договор со земјоделски задруги за нивно ко-
ристење и одржување само во случај, ако: 

- за подрачјето на опфатот за кое е формирана зем-
јоделската задруга нема поддружница, а е во подрачје-
то на дејствување на акционерското друштво или 

- акционерското друштво има поддружница и е во 
подрачјето на неговото дејствување, но има склучено 
Договор за обезбедување на финансиски средства врз 
основа на Проект за подобрување на наводнувањето и 
развој на инфраструктурниот систем за наводнување 
кој е финансиран од меѓународната финансиска орга-
низација, а според кој краен корисник на системот тре-
ба да е земјоделската задруга“. 

                                                   
Член 2 

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

_________ 
 

L I GJ 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR EKONOMI TË 

UJËRAVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ekonomi të ujërave ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së     Maqedonisë" numër 51/15 dhe 193/15), në 
nenin 6 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon: 

"(6) Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, SHA 
Ekonomia e Ujërave për kryerje të shërbimeve për ujitje të 
sipërfaqeve bujqësore nëpërmjet shfrytëzimit të sistemeve 
për ujitje në pronësi të Republikës së Maqedonisë, e me të 
cilën ekonomizon shoqëria aksionare, mund të lidhë 
marrëveshje me kooperativa bujqësore për shfrytëzimin 
dhe mirëmbajtjen e tyre, vetëm në rast se:  

- për rajonin e përfshirjes për të cilën është formuar 
kooperativa bujqësore nuk ka degë ndërsa është në rajonin 
e veprimit të shoqërisë aksionare  ose 

- shoqëria aksionare ka degë dhe është në rajonin e 
veprimit të saj, por ka lidhur Marrëveshje për sigurim të 
mjeteve financiare në bazë të Projektit për përmirësim të 
ujitjes dhe zhvillim të sistemit të infrastrukturës për ujitje i 
cili është i financuar nga organizata ndërkombëtare 
financiare, e sipas të cilit shfrytëzues përfundimtar i 
sistemit duhet të jetë kooperativa bujqësore". 

                                                        
Neni 2 

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



14 октомври 2016  Бр. 189 - Стр. 5 

 
 

 

4166. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за данокот на додадена вредност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 октомври 2016 година. 

  
Бр. 08-4295/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
  

Член 1 
Во Законот за данокот на додадена вредност 

(„Службен весник на Република Македонија” број 
44/99, 86/99, 8/2001, 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 и 23/16), во членот 14  
став (3) во точката 9 сврзникот „и” на крајот од речени-
цата се заменува со точка и запирка. 

Во точката 10 точката на крајот од реченицата се 
заменува со сврзникот „и” и се додава нова точка 11, 
која гласи: 

„11. Обезбедување на пристап до мрежата на елек-
трична енергија во случај на загушување на соодветна 
алокациска единица при доделување на прекугранич-
ните преносни капацитети на интерконективните во-
дови.”. 

  
Член 2 

Во членот 30 став (1) во точката 16 сврзникот „и“ 
на крајот од реченицата се заменува со точка и за-
пирка. 

Во точката 17 точката на крајот од реченицата се 
заменува со сврзникот „и“ и се додава новa точкa 18, 
коja гласи: 

„18. Пелети, печки на пелети и котли на пелети.”. 
 

Член 3 
Во членот 41 став (2) зборовите: „да поднесе перио-

дичен финансиски извештај од одобрените фискални 
системи на опрема за регистрирање на готовински пла-
ќања и” се бришат. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија”, а 
одредбата на членот 3 ќе се применува од 1 јануари 
2017 година. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TATIM MBI VLERËN E SHTUAR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrtare 

e Republikës së Maqedonisë" numër  44/99, 86/99, 8/2001, 
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 dhe 23/16), në 
nenin 14 paragrafi (3) në pikën 9 lidhëza "dhe" në fund të 
fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.  

Në pikën 10 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
lidhëzën "dhe" dhe shtohet pika e re 11, si vijon:  

"11. Sigurimi i qasjes në rrjetin e energjisë elektrike në 
rastin e ngulfatjes së njësisë përkatëse të alokacionit gjatë 
ndarjes së kapaciteteve bartëse tejkufitare të përçuesve 
interkonektivë.". 

  
Neni 2 

Në nenin 30 paragrafi (1) në pikën 16 lidhëza "dhe" në 
fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.  

Në pikën 17 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
lidhëzën "dhe" dhe shtohet pika e re 18, si vijon:  

"18. Peleta, furra të peletave dhe kaldaja të peletave.". 
 

Neni 3 
Në nenin 41 paragrafi (2) fjalët: "të parashtrojë raport 

financiar periodik nga sistemet e miratuara fiskale të 
pajisjes për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe" 
shlyhen.  

 
Neni 4 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse dispozita e 
nenit 3 do të zbatohet nga 1 janari 2017.   

_________ 
4167. 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНЕРАЛНИ  

СУРОВИНИ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
минерални суровини, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 октомври 2016 година. 

  
Бр. 08-4296/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Во Законот за минерални суровини („Службен вес-

ник на Република Македонија” број 136/12, 25/13, 
93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 
120/16), во членот 17-а став (12) бројот „75” се замену-
ва со бројот „74”.  
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Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 
________ 

 
L I GJ 

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR LËNDË TË 
PARA MINERALE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për lëndë të para minerale (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë", numër 136/12, 25/13, 93/13, 
44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16,  53/16 dhe 120/16), 
në nenin 17-a paragrafi (12) numri “75” zëvendësohet me 
numrin “74”.  

 
Neni 2 

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

_________ 

4168. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за народниот правобранител, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 октомври 2016 година. 

  
Бр. 08-4297/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 

Член 1 
Во Законот за народниот правобранител („Службен 

весник на Република Македонија“ број 60/2003, 
114/2009 и 181/16), во членот 20 став 1 алинејата 7 се 
менува и гласи: 

„- од дејствието или од последната одлука на орга-
нот, организацијата или установата изминало повеќе од 
една година, освен ако оцени дека подносителот го 
пропуштил рокот од оправдани причини и". 

Во алинејата 8 зборовите: „став 1" се заменуваат со 
зборовите: „ставовите 1 и 2". 

 
Член 2 

Во членот 21 став 3 зборовите: „од денот на покре-
нувањето на преставката" се заменуваат со зборовите: 
„од денот на приемот на преставката.“ 

 
Член 3 

Членот 25 се менува и гласи: 
„Народниот правобранител може за попречувањето 

на работата од членот 24 став 4 од овој закон со посе-
бен извештај да го информира непосредно повисокиот 

орган, функционерот кој раководи со органот од чле-
нот 2 од овој закон или Владата на Република Македо-
нија, а доколку тие не ги преземат потребните мерки, 
Собранието на Република Македонија.  

Владата на Република Македонија по приемот на 
посебниот извештај за попречувањето на работата на 
Народниот правобранител на седница на која задолжи-
телно присуствува функционерот или службеното лице 
што раководи со органот од членот 2 од овој закон на 
кој се однесува посебниот извештај како и Народниот 
правобранител, расправа и зазема став со предлог-
мерки, а за преземените мерки го известува Народниот 
правобранител во рокот утврден во посебниот извеш-
тај. 

Народниот правобранител може, кога е утврдена 
повреда на уставните и законските права, на трошок на 
органот од членот 2 од овој закон на кој се однесува 
предметот, случајот да го објави во средствата за јавно 
информирање.“. 

 
Член 4 

Во членот 30-а по ставот 1 се додаваат два нови 
става 2 и 3, кои гласат: 

„Комисијата од ставот 1 на овој член го разгледува 
барањето и поднесува извештај по истото. 

Собранието на Република Македонија на седница 
го разгледува поднесениот извештај на Комисијата од 
ставот 2 и утврдува мерки.“.  

 
Член 5 

Членот 34 се менува и гласи: 
„Органите од членот 2 и членот 12 став 1 од овој за-

кон се должни да го известат Народниот правобрани-
тел за преземените мерки за спроведување на неговите 
барања, предлози мислења, препораки или укажувања 
во рокот што тој ќе го определи, а најдоцна во рок од 
30 дена од денот на приемот на барањето доставено од 
Народниот правобранител. 

Ако органот не го извести Народниот правобрани-
тел согласно со ставот 1 на овој член или пак неговите 
заклучоци, барања, предлози, мислења, препораки или 
укажувања само делумно ги прифати, Народниот пра-
вобранител со посебен извештај за тоа го информира 
непосредно повисокиот орган, функционерот кој рако-
води со органот од членот 2 и членот 12 став 1 од овој 
закон или Владата на Република Македонија, а доколку 
тие не ги преземат потребните мерки, Собранието на 
Република Македонија.  

Владата на Република Македонија по приемот на 
посебниот извештај за непочитување и неспроведува-
ње на неговите барања, предлози, мислења, препораки 
или укажувања, на седница на која задолжително при-
суствува функционерот или службеното лице што ра-
ководи со органот од членот 2 од овој закон на кој се 
однесува посебниот извештај како и Народниот пра-
вобранител,  расправа и зазема став со предлог-мерки, 
а за преземените мерки го известува Народниот пра-
вобранител во рокот утврден во посебниот извештај. 

Народниот правобранител може, кога е утврдена 
повреда на уставните и законските права, на трошок на 
органот од ставот 2 од овој закон на која се однесува 
предметот, случајот да го објави во средствата за јавно 
информирање.". 

 
Член 6 

Членот 36 се менува и гласи: 
„Народниот правобранител го информира Собрани-

ето на Република Македонија со годишен извештај. Го-
дишниот извештај содржи анализа за работа на Народ-
ниот правобранител, степенот на обезбедувањето почи-
тување, унапредување и заштита на уставните и закон-
ските права на граѓаните, почитувањето на начелата на 
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недискриминација и соодветна и правична застапеност 
на припадниците на заедниците од страна на органите 
од членот 2 од овој закон како и препораки за надмину-
вање на констатираните состојби.  

Извештајот од ставот 1 на овој член Собранието на 
Република Македонија го разгледува на седница на 
Собранието на која задолжително присуствуваат чле-
нови на Владата на Република Македонија, односно 
нејзини преставници. 

Собранието на Република Македонија по разгледу-
вањето на извештајот од ставот 2 на овој член утврдува 
мерки за спроведување на препораките и истиот го 
доставува до Владата на надлежно постапување. 

Владата на Република Македонија на секои шест 
месеци го информира Собранието на Република Маке-
донија за спроведувањето на препораките од ставот 3 
на овој член. 

Известувањата на Владата од ставот 4 на овој член 
се разгледуваат на седница на надлежното работно те-
ло на Собранието на Република Македонија. На седни-
цата се поканува Народниот правобранител, а присус-
твува и претставник на Владата на Република Македо-
нија.  

Извештајот на Народниот правобранител задолжи-
телно се објавува во средствата за јавно информи-
рање.“. 

 
Член 7 

Членот 43 се менува и гласи: 
„За вршење на стручните, административно-тех-

ничките и другите работи, се формира Стручна служба 
на Народниот правобранител.  

Народниот правобранител  донесува општи акти за 
организација на работата и систематизација на работ-
ните места во Стручната служба, тимот на Национал-
ниот превентивен механизам, посебните одделенија и 
канцелариите на Народниот правобранител, во кои се 
утврдуват работните места, описот на работите и ра-
ботните задачи, вкупниот број на вработени и условите 
за секое работно место, а на кои согласност дава Соб-
ранието на Република Македонија.  

Годишните планови за вработување согласно со за-
кон ги донесува Народниот правобранител без пред-
ходна согласност или мислење пропишано со закон.“. 

 
Член 8 

По членот 43 се додава нов член 43-а, кој гласи:  
 

„Член 43-а 
Народниот правобранител  одлучува за вработу-

вање, унапредување и засновање работен однос во 
Стручната служба, во рамките на обезбедените финан-
сиски средства во разделот на Буџетот на Република 
Македонија наменет за Народниот правобранител без 
предходна согласност или мислење пропишано со за-
кон. 

Постапките за вработување и престанок на работ-
ниот однос во Народниот правобранител се спроведу-
ваат со применување на законските прописи кои го 
уредуваат статусот на административните службеници, 
Законот за Народниот правобранител и општите акти 
за организација на работата и систематизација на ра-
ботните места во Стручната служба, посебните одделе-
нија и канцелариите на народниот правобранител.  

При вработувањето во Народниот правобранител се 
применува начелото на  соодветна  и  правична  заста-
пеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.“.  

Член 9 
Во членот 48 став 4 се менува и гласи:  
„Во работните тела на Собранието на Републка Ма-

кедонија кога се разгледува Предлог Буџетот на Репуб-
лика Македонија во делот на средства за Народниот 
правобранител од Буџетот на Република Македонија, 
задолжително присуствува Народниот правобранител и 
може да предложи амандмани на овластениот предла-
гач.". 

  
Член 10 

Се овластува Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за Народниот правобранител. 

 
Член 11 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува по шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR AVOKATIN E POPULLIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Avokatin e Popullit  (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 60/2003, 114/2009 dhe 
181/16) në nenin 20 paragrafi (1) alineja 7 ndryshohet si 
vijon: 

"-nga veprimi ose vendimi i fundit i organit, 
organizatës ose institucionit ka kaluar më shumë se një vit, 
përveç nëse vlerëson se parashtruesi e ka lëshuar afatin për 
shkaqe të arsyeshme dhe". 

Në alinenë 8 fjalët: "paragrafi 1" zëvendësohen me 
fjalët: "paragrafët 1 dhe 2".   

 
Neni 2 

Në nenin 21 paragrafi 3 fjalët: “nga dita e parashtrimit 
të parashtresës” zëvendësohen me fjalët: ”nga dita e 
pranimit të parashtresës.” 

 
Neni 3 

Në nenin 25 ndryshohet si vijon: 
"Avokati i Popullit mundet për pengimin e punës nga 

neni 24 paragrafi 4 të këtij ligji, me raport të veçantë ta 
njoftojë organin më të lartë të drejtpërdrejtë, funksionarin 
që udhëheq me organin nga neni 2 i këtij ligji ose Qeverinë 
e Republikës së Maqedonisë, e nëse ato nuk i marrin masat 
e nevojshme, Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.  

Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas pranimit të 
raportit të veçantë për pengimin e punës së Avokatit të 
Popullit në seancë në të cilën detyrimisht merr pjesë 
funksionari ose personi zyrtar që udhëheq me organin nga 
neni 2 i këtij ligji për të cilin ka të bëjë raporti i veçantë si 
dhe Avokati i Popullit, debaton dhe merr qëndrim me 
propozim-masa, e për masat e ndërmarra e njofton 
Avokatin e Popullit  në afatin e caktuar në raportin e 
veçantë.  

Avokati i Popullit mundet, kur është konstatuar cenimi 
i të drejtave ligjore dhe kushtetuese, me shpenzime të 
organit nga neni 2 i këtij ligji për të cilin ka të bëjë lënda, 
rastin ta publikojë në mjetet e informimit publik.". 
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Neni 4 
Në nenin 30-a pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të 

rinj 2 dhe 3, si vijojnë: 
“Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni e shqyrton 

kërkesën dhe parashtron raport për të njëjtin. 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në seancë e 

shqyrton raportin e parashtruar të Komisionit nga paragrafi 
2 dhe përcakton masa.”.  

 
Neni 5 

Neni  34 ndryshohet si vijon: 
“Organet  nga neni 2 dhe neni 12 paragrafi 1 të këtij 

ligji  janë të detyruar ta njoftojnë Avokatin e Popullit  për 
masat e marra  për zbatimin e kërkesave, mendimeve, 
propozimeve, rekomandimeve ose sugjerimeve të tyre,  në 
afatin që ai do ta  caktojë, ndërsa  më së voni në afat prej 
30 ditëve  nga dita e pranimit të kërkesës të dorëzuar  nga 
Avokati i Popullit. 

Nëse organi  nuk e njofton Avokatin e Popullit   në 
pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, ose nëse konkluzionet, 
kërkesat, propozimet, mendimet, rekomandimet ose 
sugjerimet e tij, vetëm pjesërisht i pranon, Avokati i 
Popullit me raport të veçantë për këtë  e informon 
drejtpërdrejtë organin   më të lartë,  funksionarin që 
udhëheq me organin  nga neni 2 dhe neni 12 paragrafi 1 të 
këtij ligji ose Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, 
ndërsa nëse ata nuk i ndërmarrin  masat e duhura, 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.  

Qeveria e Republikës së Maqedonisë pas pranimit të 
raportit të veçantë për mosrespektimin  dhe moszbatimin të 
kërkesave, propozimeve, mendimeve, rekomandimeve ose 
sugjerimeve të tij, në seancën në të cilën detyrimisht merr 
pjesë funksionari ose personi zyrtar që udhëheq me organin  
nga neni 2 i këtij ligji me të cilin ka të bëjë raporti i 
veçantë si dhe Avokati i Popullit, debaton dhe merr 
qëndrim me propozim-masa, ndërsa për masat e marra e 
njofton Avokatin e Popullit  në afat të përcaktuar në 
raportin e veçantë 

Avokati i Popullit mundet, kur është e përcaktuar 
shkelja e të drejtave kushtetuese dhe ligjore, në shpenzim 
të organit nga paragrafi 2 i këtij ligji me të cilin ka të bëjë 
lënda, rastin ta publikojë në mjetet për informim publik.". 

 
Neni 6 

Neni 36 ndryshohet si vijon: 
“Avokati i Popullit e informon Kuvendin e Republikës 

së Maqedonisë me raport vjetor. Raporti vjetor  përmban 
analiza për punë të Avokatit të Popullit, shkallën e 
sigurimit, respektimit, përparimit dhe mbrojtjes së të 
drejtave kushtetuese dhe ligjore  të qytetarëve, respektimin 
e parimeve  të mosdiskriminimit dhe përfshirjes përkatëse 
dhe të drejtën e pjesëtarëve të bashkësisë  nga ana e organit  
nga neni 2 i këtij ligji si dhe rekomandimet për tejkalimin e 
gjendjeve të konstatuara.  

Raportin  nga  paragrafi 1 i këtij neni Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë e shqyrton  në seancën e 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në të cilën 
detyrimisht marrin pjesë anëtarët e Qeverisë së Republikës 
së Maqedonisë, përkatësisht përfaqësues  të saj. 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë pas shqyrtimit të 
raportit  nga paragrafi 2 i këtij neni përcakton masa për 
zbatimin e rekomandimeve  dhe e dorëzon  atë te Qeveria  
për veprim kompetent.  

Qeveria e Republikës së Maqedonisë çdo gjashtë muaj 
e informon Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për 
zbatimin e rekomandimeve  nga paragrafi 3 i këtij neni. 

Njoftimet e Qeverisë  nga paragrafi 4 i këtij neni 
shqyrtohen  në seancën   e trupit punues kompetent të 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.  Në seancë thirret 
Avokati i Popullit ndërsa marrin pjesë dhe përfaqësues të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.   

Raporti i Avokatit të Popullit detyrimisht publikohet  
në mjetet e informimit publik.”. 

 
Neni 7 

Neni 43 ndryshon si vijon: 
“Për kryerje të punëve profesionale, administrative-

teknike dhe punë të tjera formohet Shërbim Profesional  i 
Avokatit të Popullit.  

Avokati i Popullit miraton akte të përgjithshme  për 
organizim të punës  dhe sistematizim  të vendeve të punës  
në Shërbimin Profesional, ekipin e Mekanizmit Preventiv 
Nacional në të cilin përcaktohet vendet e punës, 
përshkrimin e punëve dhe detyrave të punës, numrin e 
përgjithshëm të të punësuarve dhe kushtet për secilin vend 
pune, ndërsa  për të cilat pëlqim jep Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë.  

Planet vjetore  për punësim në pëlqim me ligjin  i 
miraton Avokati i Popullit pa pëlqim paraprak  ose mendim  
të përcaktuar  me ligj.”.   

 
Neni 8 

Pas nenit 43 shtohet nen i ri 43-a, si vijon:  
 

“Neni 43-a 
Avokati i Popullit vendos për punësim, përparim dhe 

themelim të marrëdhënies së punës  në Shërbimin 
Profesional, në suazat e sigurimit të mjeteve financiare   në 
ndarjen e buxhetit të Republikës së Maqedonisë të 
dedikuar  për Avokatin e Popullit   pa pëlqim paraprak ose 
mendim të përcaktuar me ligj. 

Veprimet për punësim  dhe ndërprerje të marrëdhënies 
së punës   te Avokati i Popullit  zbatohen me  aplikimin e 
rregullave ligjore  që e rregullojnë  statusin e nëpunësve 
administrativë, Ligjin për Avokatin e Popullit   dhe aktet  e 
përgjithshme  për organizim  të punës  dhe sistematizim  të 
vendeve të punës  në Shërbimin Profesional, seksionet e 
veçanta dhe zyrat e Avokatit të Popullit.   

Gjatë punësimit   në Avokatin e Popullit   zbatohet  
parimi i përfaqësimit përkatës dhe të drejtë të qytetarëve  
që u takojnë të gjitha bashkësive.”.   

 
Neni 9 

Në Nenin 48 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:  
“Në trupat punues  të Kuvendit të Republikës së 

Maqedonisë  kur shqyrtohet Propozim-Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë në pjesën e mjeteve  për 
Avokatin e Popullit   nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë, detyrimisht  marrin pjesë Avokati i Popullit 
dhe mund  të propozojë amendamente  të propozuesit të 
autorizuar.”. 

 
Neni 10 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të pastruar të 
Ligjit për Avokatin e Popullit. 

 
Neni 11 

Ky ligj hyn në fuqi  në ditën e tetë  nga dita e botimit 
në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa 
do të fillojë të zbatohet  pas gjashtë muajve nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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4169. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА 
 

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

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 12 октомври 2016 година. 

  
Бр. 08-4298/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
 

Член 1 
Во Законот за енергетика („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 
41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), во 
членот 3 точката 5) се менува и гласи: 

„5) Вертикално интегрирано претпријатие е прет-
пријатие кое што врши или пак има основано претпри-
јатија кои вршат барем една од енергетските дејности 
пренос или дистрибуција на енергија или природен гас 
и барем една од енергетските дејности производство 
или снабдување со соодветен вид на енергија или при-
роден гас;“. 

 
Член 2 

Во членот 38 став (2) во точката 1) сврзникот „или“ 
се заменува со запирка. 

Во точката 2) точката на крајот од реченицата се за-
менува со сврзникот „или“ и се додава нова точка 3), 
која гласи: 

„3) Операторот на дистрибутивниот систем треба 
да ги исполни обврските од членот 78 од овој закон.“. 

 
Член 3 

Во членот 74 став (2) во точката 9) по зборовите: 
„дистрибутивниот систем“ се додаваат зборовите: „или 
на вертикално интегрираното претпријатие.“. 

 
Член 4 

Во членот 76 став (2) точката на крајот од речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: „или на верти-
кално интегрираното претпријатие.“. 

Во ставот (3) во втората реченица точката на крајот 
од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или 
на вертикално интегрираното претпријатие.“. 

 
Член 5 

Во членот 78 по ставот (2) се додава нов става (3), 
кој гласи: 

 „(3) Со цел исполнување на обврските од ставови-
те (1) и (2) на овој член,  вертикално интегрираното 

претпријатие може да изврши пренос на вработени, 
имотот или дел од имотот, правата и обврските или дел 
од правата и обврските во ново формираното друштво 
oд вертикално интегрираното претпријатие.“. 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
 

Член 6 
Во членот 128 став (1) се менува и гласи: 
(1) Новите објекти за проширување на постоен 

енергетски систем, вклучувајќи ја изградбата на нови 
или надоградба на постојни приклучоци во сопстве-
ност на операторот на соодветниот систем (оператор на 
електропреносен систем, операторот на електродистри-
бутивниот систем оператор на преносна мрежа за при-
роден гас, оператор на систем за дистрибуција на при-
роден гас и оператор на систем за дистрибуција на топ-
линска енергија) или на вертикално интегрираното 
претпријатие, кога тоа е предвидено со овој закон, ги 
гради операторот на соодветниот систем (оператор на 
електропреносен систем, операторот на електродистри-
бутивниот систем, оператор на преносна мрежа за при-
роден гас, оператор на систем за дистрибуција на при-
роден гас и оператор на систем за дистрибуција на топ-
линска енергија) или вертикално интегрираното прет-
пријатие и се во нивна сопственост. Кога операторот на 
соодветниот систем (оператор на електропреносен сис-
тем, операторот на електродистрибутивниот систем 
оператор на преносна мрежа за природен гас, оператор 
на систем за дистрибуција на природен гас и оператор 
на систем за дистрибуција на топлинска енергија)  во 
име на вертикалното интегрирано претпријатие гради 
нови објекти за проширување на постојниот систем, 
вклучувајќи ја изградбата на нови или надоградбата на 
постојните приклучоци, истите се во сопственост на 
вертикално интегрираното претпријатие.“. 

Во ставот (6) по зборовите: „операторот на систе-
мот“ се додаваат зборовите: „или вертикално интегри-
раното претпријатие“.  

 
Член 7 

Во членот 183 став (1) во точката 7) по зборовите: 
„дистрибутивниот систем“ се додаваат зборовите: „или 
вертикално интегрираното претпријатие“. 

 
Член 8 

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

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ENERGJETIKË 
 

Neni 1 
Në Ligjin për energjetikë ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 16/11, 136/11, 79/13, 
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 dhe 
53/16), në nenin 3 pika 5) ndryshohet si vijon: 

"5) Ndërmarrje vertikale e integruar është ndërmarrja e 
cila kryen, ose ka themeluar ndërmarrje të cilat kryejnë së 
paku një nga veprimtaritë energjetike bartje ose distribuim 
të energjisë ose gazit natyror dhe së paku një nga 
veprimtaritë energjetike prodhim ose furnizim me lloj 
përkatës të energjisë ose gazit natyror;".  

 
Neni 2 

Në nenin 38 paragrafi (2) në pikën 1) lidhëza "ose" 
zëvendësohet me presje. 

Në pikën 2) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me 
lidhëzën "ose" dhe shtohet pikë e re 3), si vijon: 
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"3) Operatori i sistemit distributiv duhet t'i plotësojë 
detyrimet nga neni 78 i këtij ligji.".  

 
Neni 3 

Në nenin 74 paragrafi (2) në pikën 9) pas fjalëve: 
"sistemi distributiv" shtohen fjalët: "ose të ndërmarrjes 
vertikale të integruar.". 

 
Neni 4 

Në nenin 76 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë 
shlyhen dhe shtohen fjalët: "ose të ndërmarrjes vertikale të 
integruar.". 

Në nenin (3) në fjalinë e dytë pika në fund të fjalisë 
shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose të ndërmarrjes vertikale të 

integruar". 
 

Neni 5 
Në nenin 78 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 

si vijon: 
"(3) Me qëllim të plotësimit të detyrimeve nga 

paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, ndërmarrja vertikale e 

integruar mund të bëjë bartje të të punësuarve, pronës ose 
një pjese të pronës, të drejtat dhe detyrimet ose një pjesë të 
të drejtave dhe detyrimeve në shoqërinë e sapoformuar nga 
ndërmarrja vertikale e integruar.". 

Paragrafët (3) dhe (4), bëhen paragrafë (4) dhe (5). 
 

Neni 6 

Në nenin 128 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
(1) Objektet e reja për zgjerim të sistemit ekzistues 

energjetik, duke e përfshirë ndërtimin e kyçjeve të reja ose 
mbindërtimin e atyre ekzistuese në pronësi të operatorit të 
sistemit përkatës (operator i sistemit të elektrobartës, 
operator i sistemit elektrodistributiv, operator i rrjetit bartës 
për gaz natyror, operator i sistemi për shpërndarje të gazit 
natyror dhe operator i sistemit për shpërndarje të energjisë 

termike) ose të ndërmarrjes së integruar vertikale, kur kjo 
është e paraparë me këtë ligj, i ndërton operatori i sistemit 
përkatës (operator i sistemit të elektrobartës, operator i 
sistemit elektrodistributiv, operator i rrjetit bartës për gaz 
natyror, operator i sistemi për shpërndarje të gazit natyror 
dhe operator i sistemit për shpërndarje të energjisë termike) 
ose ndërmarrja e integruar vertikale dhe janë në pronësi të 

tyre. Kur operatori i sistemit përkatës (operator i sistemit të 
elektrobartës, operator i sistemit elektrodistributiv, operator 
i rrjetit bartës për gaz natyror, operator i sistemi për 
shpërndarje të gazit natyror dhe operator i sistemit për 
shpërndarje të energjisë termike) në emër të ndërmarrjes së 
integruar vertikale ndërton objekte të reja për zgjerim të 
sistemit ekzistues, duke përfshirë ndërtimin e kyçjeve të 

reja ose mbindërtimin e kyçjeve ekzistuese, të njëjtat janë 
në pronësi të ndërmarrjes së integruar vertikale.".  

Në paragrafin (6) pas fjalëve: "operator i sistemit" 
shtohen fjalët: "ose ndërmarrje e integruar vertikale".  

 
Neni 7 

Në nenin 183 paragrafi (1) në pikën 7) pas fjalëve: 

"sistemi distributiv" shtohen fjalët: "ose ndërmarrje 
vertikale e integruar". 

 
Neni 8 

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

4170. 
Врз основа на членот 94 став 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 13 октомври 2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се разрешува Фуркан Чако од функцијата минис-

тер без ресор во  Владата на Република Македонија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4332/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4171. 
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уста-

вот на Република Македонија и членот 3 од Законот на 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 
51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 13 ок-
томври 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Владата на Република Македонија се 

избира 
- Бејџан Иљас, за министер без ресор. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4333/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4172. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди, („Службен весник на Република 
Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 
13 октомври 2016  година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ  

НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на државната награ-
да „Гоце Делчев“ и тоа: 

а) претседателот 
Академик, Владо Камбовски и  
 
б) членовите: 
1) проф. д-р Тања Каракамишева; 
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2) проф. д-р Авзи Мустафа; 
3) проф. д-р Виолета Ачкоска; 
4) проф. д-р Веселинка Лаброска; 
5) проф. д-р Радмил Поленаковиќ; 
6) проф. д-р Мефаил Таири; 
7) проф. д-р Владо Матевски;  
8) проф. д-р Татјана Пачемска;  
9) проф. д-р Розалинда Исјановска; 
10) проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу; 
11) проф. д-р Мира Јанкуловска, и 
12) проф. д-р Драги Данев. 
 
II. За претседател и членови на Одборот за доделу-

вање на државната награда „Гоце Делчев“ се имену-
ваат: 

а) за претседател 
Академик, Владо Камбовски, МАНУ - Скопје, 
 
б) за  членови: 
1) проф. д-р Елена Јованова Грујоска, од Институ-

тот за македонски јазик - Скопје; 
2) Линдита Ќазими, директор на Центарот за обра-

зование на возрасни- Скопје; 
3) проф. д-р Александар Климовски, од Правен фа-

култет на УКИМ  - Скопје; 
4) проф. д-р Ѓорѓи Манчески, од Економски факул-

тет - Прилеп, на УКЛО Битола; 
5) проф. д-р Грозде Алексовски, од Градежен Фа-

култет, од УКИМ  - Скопје; 
6) проф. д-р Магдалена Пренџова, од Технолошко-

металуршки факултет на УКИМ Скопје; 
7) проф. д-р Василка П. Треневска, од Факултет за 

ветеринарна медицина на УКИМ - Скопје;  
8) проф. д-р Халит Ибраими, од Универзитетот во 

Тетово;  
9) проф. д-р Ненад Новковски, од Природно-мате-

матички факултет на УКИМ- Скопје; 
10) проф. д-р Соња Апостолска, од Стоматолошки 

факултет на УКИМ  -  Скопје; 
11) проф. д-р Елизабета Ангелова од Факултет за 

земјоделски науки и храна на УКИМ  - Скопје и 
12) проф. д-р Насир Беџети, декан на Медицински-

от факултет на Универзитетот во Тетово. 
 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4334/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4173. 
Врз основа на членот 31 став 3 од Законот за енер-

гетика  („Службен весник на Република  Македонија“ 
број 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 13 октомври 
2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИ-
СИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ  ВО ОБЛАСТА  

НА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 
I. За претседател на Комисијата за решавање на 

жалби во областа на енергетиката, се именува: 
- Валентина Анастасова, дипломиран електро - ин-

женер  од Скопје. 

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

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4335/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4174. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 372 став 1 од 
Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата 
(„Службен весник на Република Македонија” брoj 
169/15, 226/15 и 55/16), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13 октомври 2016 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 
 
I. Од функцијата член на Републичкиот совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата, се разрешу-
ваат: 

-  Зоран Петров од Скопје и 
- Сабрина Кариманова  од Велес. 
II. За членови Републичкиот совет за безбедност на 

сообраќајот на патиштата, се именуваат: 
- Давид Берат,магистер по дипломатија од Скопје и 
- Роберто Рогожарски, дипломиран сообраќен ин-

женер од Штип. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.   

             
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4336/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4175. 
Врз основа на членот 101 став 3 од Законот за же-

лезничкиот систем („Службен весник на Република 
Македонија“ број 48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 
42/14 и  130/14), Собранието на Република Македонија 
на седницата одржана на 13 октомври 2016 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ  

НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СЕКТОР 
 
1. За претседател на Управниот одбор на Агенција-

та за регулирање на железничкиот сектор, се именува: 
- Катерина Димовска, магистер по економски науки 

од Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4338/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
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4176. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 3 од Законот за основање 
на Државна комисија за одлучување во управна поста-
пка и постапка од работен однос во втор степен 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
51/11, 148/13, 41/14, 130/14 и 53/16), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана нa  13 ок-
томври 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУ-
ВАЊЕ ВО  УПРАВНА  ПОСТАПКА И ПОСТАПКА 

ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 
 
I. За претседател и членови на Државната комисија 

за одлучување во управна постапка и постапка од рабо-
тен однос во втор степен, се именуваат: 

а) за претседател 
Ирена Брзанова, дипломиран правник од Скопје;  
 
б) за членови: 
1. Илче Мушаревски, дипломиран правник од Ресен; 
2. Борче Размоски, дипломиран правник од с. Вев-

чани; 
3. Влатко Сајкоски, дипломиран правник од Ки-

чево;  
4. Јаготка Ивановска, дипломиран правник од Све-

ти Николе;  
5. Менсур Зенуни, дипломиран правник од с. До-

бридол - Врапчиште и 
6. Шериф Мемети, дипломирал земјоделски инжи-

нер од с. Мала Речица Тетово.  
II. Мандатот на претседателот и на членовите на 

Државната комисија од точката I. на оваа одлука поч-
нува да тече од 9 ноември 2016 година. 

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

                   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
      

Бр. 08-4339/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4177. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 
215/15),Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 октомври 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, 

„АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќа при-
падник на Армијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Армијата), доктор во Тимот на доктори за 
Role 1 Medical Facilitieѕ, во Кампот Бутмир во Сараево. 

2. Припадникот на Армијата од точка 1 од оваа од-
лука, се испраќа за период од декември 2016 година до 
јули 2017 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, на-
доместоци на плати и логистички трошоци на припад-
никот на Армијата, ги обезбедува Министерството за 
одбрана. 

4. Подготовките и организацијата за учество во ми-
ровната операција, ги врши Министерството за одбрана. 

5. По завршување на учеството во мировната опера-
ција, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4340/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4178. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република   Македонија“  брoj 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 
215/15), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 октомври 2016 година,  донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИ-
РОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“  

ВО АВГАНИСТАН 
 
1. За учество во мировната операција „Одлучна 

поддршка“ во Авганистан, се испраќаат припадници на 
Армијата на Република Македонија (во натамошниот 
текст: Армијата) и тоа:  

- 6 (шест) штабни офицери, во Тимот за советување 
во Командата за обука, советување и асистирање во 
Мазар е Шариф - Север, за период од по шест месеци, 
сметано од март 2017 година до септември 2017 година 
и од септември 2017 година до март 2018 година, 

- 12 (дванаесет) штабни офицери и 1 (еден) подофи-
цер во Командата за обука, советување и асистирање 
во Кабул, за период од по шест месеци, сметано од де-
кември 2016 година до јуни 2017 година и од јуни 2017 
година до декември 2017 година и 

- единица за заштита на сили во Кабул, составена 
од 20 (дваесет) припадници, за период од по шест ме-
сеци, сметано од декември 2016 година до јуни 2017 
година и од јуни 2017 година до декември 2017 година. 

2. Финансиските трошоци за  плати, надоместоци на 
плати и логистичките трошоци на припадниците на Ар-
мијата, ги обезбедува Министерството за одбрана, а тро-
шоците за транспорт ги обезбедуваат партнерските земји. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата за учество во мировната операција, ги 
врши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај до Собранието на Република Македонија. 

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

       
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
      

Бр. 08-4341/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4179. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, а во врска со членот 31 став 5 од Зако-
нот за управување со кризи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15 и 
39/16), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13 октомври 2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПО-
СТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА ЗАРАДИ ЗГО-
ЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА 
МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за одобрување на продолжување на 

рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен 
обем на влез и транзитирање на мигранти низ терито-
ријата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ број 162/15 и 59/16), во членот 
1 зборовите: „до 31 декември 2016 година“, се замену-
ваат со зборовите: „до 30 јуни 2017 година“. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4344/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4180. 
Врз основа на Амандманот XXVIII точка 1 став 5 

од Уставот на Република Македонија и членот 6 став 1 
алинеја 3 од Законот за Судскиот совет на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија” број 60/2006, 69/2006, 150/10, 100/11, 20/15 и 
61/15), Собранието на Република  Македонија, на сед-
ницата одржана на 13 октомври 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За член на Судскиот совет на Република Македо-

нија е избран 
- Владе Богданоски, дипломиран правник со поло-

жен правосуден испит од Скопје.   
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4347/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

4181. 
Врз основа на членот 5 ставови  2 и 3 од Законот за 

Народниот правобранител („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ брoj 60/2003, 114/2009 и 181/16)  и 
Одлуката за определување на бројот на заменици на 
Народниот правобранител („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 74/2003), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 13 октом-
ври 2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИЦИ НА НАРОДНИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 
1. За заменици на Народниот правобранител се из-

брани: 
- Сузана Салиу, дипломиран правник од Скопје, ко-

ја ќе работи во седиштето на Народниот правобранител 
во Скопје и  

- Јован Андоновски,  дипломиран правник од 
Скопје, кој ќе работи во седиштето на Народниот пра-
вобранител во Скопје. 

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

                         
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Бр. 08-4348/1 Претседател на Собранието 
13 октомври 2016 година на Република Македонија, 

Скопје Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
4182. 

Указ бр. 16 
14.4.2016 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 

СЕ ОДЛИКУВА 
 

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА 
ДРАМСКИ ТЕАТАР ‒ СКОПЈЕ 

 
со 

 
ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 
по повод 70 години од неговото основање, а особе-

но за успешното презентирање, промовирање и негува-
ње на македонското и светското драмско творештво, со 
што даде исклучителен придонес за збогатувањето на 
македонската култура и за афирмацијата на Република 
Македонија во светот. 

 
Бр.08-584/1 Претседател 

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

________ 
4183. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО БЕЛ-
ГИЈА И ГОЛЕМОТО ВОЈВОДСТВО ЛУКСЕМБУРГ 

 
I 

Г. Лазар Еленовски се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Кралството Белгија и Големото Војвод-
ство Луксембург, со седиште во Брисел. 

 
II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-
дор на Република Македонија во Кралството Белгија и 
Големото Војводство Луксембург престанува заклучно 
со 31.12.2016 година.  

 
III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 50 Претседател 

13 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4184. 
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 10.10.2016 година, донесe 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВА-
ЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  

ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ 
ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНA 

 
1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните висо-

кообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзи-
тетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/16, 135/16 и 154/16), во насловот и во точката 1, во во-
ведната реченица по зборот „Штип“, сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „Охрид“ се додаваат 
зборовите „и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје“. 

Во точката 1, по потточката 1.5 се додава нова потточка 1.6, која гласи: 
 
„1.6 Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопјe 
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4185. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 

плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр.36/90) и („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012 
и 145/2012, 170/2013 и 139/2014), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 
2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-
НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти 
за пресметување на платата на функционерите кои ги 
именува Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 
2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 
126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 
76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 
75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 
16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 
218/2015, 19/2016 и 71/2016), во табелата:  

1. Во алинејата – „директор на Дирекцијата за тех-
нолошки индустриски развојни зони - коефициентот 
„3,1“ се заменува со  коефициент „3,6“. 

2. Во алинејата – „заменик на директорот на Дирек-
цијата за технолошки индустриски развојни зони -кое-
фициентот „2,6 “ се заменува со  коефициент „3,5“. 

3. Во алинејата – „директор на Агенцијата за стран-
ски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија - коефициентот „3,1“ се заменува со  кое-
фициент „3,6“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Во алинејата – „ заменик на директорот на 

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на из-
возот на Република Македонија -коефициентот „2,3 “ 
се заменува со  коефициент „3,5“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 24-7988/1 Заменик на претседателот 

5 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

4186. 
Врз основа на член 16 точка 5  од Законот за заштита 

и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 
71/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на  14.10.2016 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СИЛИ  ЗА ЗАШ-
ТИТА И СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА ВЕЖБА 

ИПА ФЛООДС 2016 ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 
 
1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили 

за заштита и спасување за учество на меѓународна веж-
ба ИПА ФЛООДС 2016 (во натамошниот текст: веж-
бата), која ќе се одржи во период од 16 до 22 октомври 
2016 година во Република Хрватска. 

2. На вежбата ќе учествуваат 11 припадници и тоа:  
- тим лидер,  
- заменик тим лидер,   
- двајца  кормилари  и 
- седум  спасувачи на вода. 
3. Финансиските трошоци за превозот, сместување-

то и исхраната на учесниците во  вежбата паѓаат на то-
вар на организаторот. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 42-7862/1                                                                                              Заменик на претседателот  

10 октомври 2016 година                                                                                    на Владата на Република 
        Скопје                                                                                                               Македонија, 
                                                                                                                           Никола Тодоров, с.р. 

_____________
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4. Подготовките и организацијата на учесниците на 
вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување. 

5. По завршувањето на активностите од вежбата, 
Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извеш-
тај до Владата на Република Македонија. 

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

 
Бр. 42-7949/1 Заменик на претседателот 

14 октомври 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

4187. 
Врз основа на член 15 став 4 алинеја 1 од Законот 

за воздухопловство (,,Службен весник на Република 
Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 
80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), ми-
нистерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРАВИЛАТА И ПОСТАПКИТЕ НА ОПЕРАТИВ-
НОТО ЛЕТАЊЕ ЗА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
I.Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат правилата и по-
стапките на оперативното летање за полициските воз-
духоплови. 

  
Член 2 

(1) Оперативен лет на полициски воздухоплов во 
смисла на овој правилник  е секој лет кој што е во фун-
кција на:  

- заштита на безбедноста на Република Македонија; 
- заштита на јавниот ред и мир; 
- извидување и контрола на државната граница; 
- извидување и контрола на сообраќај; 
- извидување, следење, набљудување, документира-

ње и снимање од воздух; 
- потрага и спасување од воздух; 
- медицинска евакуација на повредени лица и 
- помош при елементарни непогоди. 
(2) За извршување на оперативниот лет од ставот 

(1) на овој член потребна е обука и тренажа на пилоти-
те (екипажите). 

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник се однесуваат за опе-
ративно летање на полициски хеликоптери и полицис-
ки воздухоплови без екипаж. 

 
II.Значење на одделни изрази 

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Аеродром“ (Aerodrome/Airport/Airfield) е опре-
делена копнена или водена површина со површини за 
маневрирање и површини за полетување и слетување, 
платформи, објекти уреди и опрема наменети за без-
бедно движење, слетување, полетување и престој на 
воздухоплови. 

2. „Аеродромска зона“ (Aerodrome zone) е дел од 
воздушниот простор околу аеродромот кој се протега 
од површината на земјата и водата до висина со пропис 
пропишана за зоната. 

3. „Аеродромска контролна кула“ (Аerodrome 
control tower ) е надлежна контрола на летање која е 
воспоставена со цел на контрола на летањето во околи-
ната на аеродромот. 

4.„Аеродромски школски круг“ (Аerodrome traffic 
circuit) е утврдена патека на летање по која мораат да 
летаат воздухопловите во околината на аеродромот. 

5. „Алтернативен аеродром“ (Аlternate аerodrome/ 
аirport/аirfield) е определена копнена или водена површи-
на со површини за маневрирање и површини за за полету-
вање и слетување, платформи, објекти уреди и опрема на-
менети за безбедно движење, слетување, полетување и 
престој на воздухоплови во вонредни ситуации. 

6. „Апсолутна висина“ (Аltitude) е вертикално 
растојание од нивото на точка или објект кој се смета 
за точка, мерено од средното морско ниво (QNH поста-
вување на висиномерот). 

7. „Апсолутна висина на одлука“  (Decision 
altitude – DA ), односно висина на одлука (decision 
height–DH) е утврдена апсолутна висина односно виси-
на над надморската висина на прагот на полетно слетна 
патека во тек на прецизното приоѓање на слетување 
или приоѓањето на слетување со вертикално наведува-
ње на која мора да се започне постапката за неуспешно 
приоѓање на слетување, доколку не постои потребна 
видливост на визуелните ориентири за продолжување 
на приоѓањето за слетување. 

8. „Апсолутна висина“ на надвишување на преп-
реките (Obstacle clearance altitude – OCA), односно ви-
сина на надвишување на препреките (obstacle clearance 
height-OCH ) е најниска апсолутна висина, односно нај-
ниска висина над надморската висина на прагот на по-
летно слетна патека или надморската висина на аерод-
ромот под која не е сигурно одржувањето на пропиша-
ните вертикални минимални растојанија од препреките 
во тек на приоѓањето или неуспешното приоѓање на 
слетување. 

9. „Автоматско емитирање“ на информации за сле-
тување и полетување (Automatic terminal information 
service-ATIS ) е автоматско проследување на тековни и 
редовни информации на воздухопловите во доаѓање и 
заминување со помош на постојано и повторливо радио-
емитирање во текот на денот или неговиот утврден дел. 

10. „База на облаци“ (Ceiling) е висина на долната 
граница на најнискиот слој на облаци над земја или во-
да под 20 000 стапки (6000m) кој покрива повеќе од по-
ловина небо. 

11. „Болнички лет“ (Ambulance flight) е превезува-
ње по воздушен пат на заболени и повредени лица кои 
се веќе здравствено згрижени и кои се способни за пре-
везување по воздушен пат заради понатамошно здрав-
ствено згрижување во болница. 

12. „Визуелно летање“ (Visual flight) е летање во 
рамките на нормите за летање со надворешна видли-
вост по ICAO стандардите или летање со помош на 
направи за ноќно гледање (NVG), со кои пилотот лета 
ноќе според правилата за визуелно летање. 

13. „Визуелен (VFR) лет“ (VFR flight) е лет кој се 
извршува според правилата за визуелно летање (Visual 
Flight Rules). 

14. „Видливост при тлото“ (Ground visibility) е 
видливост на аеродромот која ја утврдил овластен наб-
људувач или автоматски уред. 

15. „Видливост во лет“ (Flight visibility) е видли-
вост од пилотската кабина во насока на движење на 
воздухопловот во лет. 

16. „Висина“ (Height): вертикално одстојание на 
нивото на точка или објект кој се смета за точка, мере-
но од утврдена вредност. 

17. „Визуелно приоѓање“ (Visual approach) е прио-
ѓање на воздухопловот за слетување кое се обавува со 
оптичка видливост на теренот. 
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18. „Визуелни метеоролошки услови“ (Visual 
meteorological conditions-VMC) се метеоролошки усло-
ви (видливост, отстојание од облаци и база на облаци) 
еднакви или по големи од утврдените минимуми. 

19. „Внатрешен пилот“  е одговорен за безбедно 
управување на воздухопловот и извршува задачи за 
време  на мисија кои му се дадени од страна на одго-
ворниот за мисијата. 

20. „Водител на воздухоплов (екипаж)“ (Pilot-in-
command-PIC) е лице со право на конечна одлука, од-
говорно за управувањето со воздухопловот во тек на 
летот и на земја. 

21. „Воздухопловна инфраструктура“ е ин-
фраструктура наменета за сместување, базирање, ма-
неврирање, полетување и слетување на полициски 
воздухоплови и останата инфраструктура потребна за 
сместување, работа и живот на полициски воздухопло-
вен персонал; сместување на погонски и убојни сред-
ства и резервни делови, итн. 

22. „Воздухоплов без екипаж“ (Unmanned Aerial 
Vehicle-UAV) е беспилотен воздухоплов во смисла на 
член 8 од Конвенцијата за меѓународно цивилно возду-
хопловство е воздухоплов кој лета без водител на воз-
духоплов во пилотската кабина и кој е или далечински 
и во потполност управуван од друго место ( од земја, 
од друг воздухоплов или од вселената) или е програми-
ран и потполно автономен. 

23. „Воздухопловна метеорологија“ (Air meteorology) 
е научна дисциплина, дел од метеорологијата, која се зани-
мава со набљудување, обработка и јавување на метеоро-
лошки податоци, метеоролошки краткорочни и долгорочни 
прогнози на временската ситуација и на нејзиното влијание 
врз извршувањето на летачките активности. 

24. „Групен лет“ (Formation flight) e вид на лет кај 
кого два и повеќе воздухоплови летаат во иста насока 
со одржување на хоризонталното растојание и верти-
калното висинско отстојание помеѓу воздухопловите.  

25. „Државни воздухоплови“ се воздухоплови во 
државна сопственост и наменети за потребите на држа-
вата, односно полициски воздухоплови и воздухо¬пло-
ви на Царинската Управа. 

26. „Емитување наслепо“ (Blind transmission) e еми-
тување на радио-порака на една радио станица кон друга 
во ситуација кога не може да се воспостави двострана ко-
муникација, но се претпоставува дека повикуваната радио 
станица е во состојба да ја прими пораката.  

27. „Забранета зона“ (Prohibited area) е дел од воз-
душниот простор на Република Македонија со утврде-
ни димензии во кој  изведувањето на воздушен сообра-
ќај е забрането. 

28. „Завршно приоѓање“ (Final approach) е дел од 
постапката за инструментално приоѓање која отпочну-
ва на точката на завршно приоѓање или по последниот 
процедурален засврт, основниот засврт или во точката 
во која воздухопловот се приклучува на последната ут-
врдена патека во постапката за приоѓање, а завршува 
во точката од која може да се слета или да се започне 
постапка за неуспешно приоѓање. 

29. „Инструментален лет“ (IFR flight) е лет кој се 
врши според правилата за инструментално летање 
(Instrument Flight Rules). 

30. „Инструментални метеоролошки услови“ 
(Instrument meteorological conditions-IMC) односно сло-
жени метеоролошки услови (СМУ) се метеоролошки 
услови (видливост, растојание од облаци и база на об-
лаци) помали од утврдените минимуми за визуелни ме-
теоролошки услови. 

31. „Извештај од воздух“ (Air-report) е известува-
ње од воздухоплов во лет, составен во согласност со 
барањата за јавување на позицијата и проследување на 
оперативни и/или метеоролошки информации. 

32. „Контролиран воздушен простор“ (Controlled 
airspace) е воздушен простор со определени димензии 
во кој контролата на воздушниот сообраќај се спрове-
дува во согласност со класификацијата на воздушниот 
простор. 

33. „Контролирана зона“ (Control zone-CTR) е 
контролиран воздушен простор околу аеродромот кој 
се простира од површината на земјата до определена 
горна граница. 

34. „Контролиран лет“ (Controlled flight) е секој 
лет за кој е потребно одобрување од службата за кон-
трола на летањето. 

35. „Минимална апсолутна висина на снижу-
вање“ (Minimum descent altitude) односно минимална 
висина на снижување (minimum descent height) е ут-
врдена апсолутна висина или висина во тек на непре-
цизното приоѓање за слетување со кружење под која 
снижувањето не смее да продолжи без потребната вид-
ливост на земните ориентири. 

36. „Минимална апсолутна висина на радарско 
векторирање“ (minimum radar vectoring altitude) е најнис-
ка односно најмала апсолутна висина која смее да се ко-
ристи со цел на радарско векторирање на IFR – Instrument 
Flight Rules летови според инструментални правила, со 
оглед на минималното сигурно ниво на лет (долна грани-
ца на контролираниот воздушен простор вклучително со 
заштитниот слој (buffer) од 500 ft – стапки). 

37. „Насока на лет“ (Heading) е насочување на на-
должната оска на воздухопловот изразено во степени 
во однос на магнетен север. 

38. „Надворешен пилот“ – има задача безбедно да 
го полета и слета воздухопловот без екипаж во коорди-
нација со внатрешниот пилот. 

39. „Ниво на лет“ (Flight level-FL) е површина на 
постојан атмосферски притисок определена во однос 
на специфичната вредност на притисокот од 1013,25 
hPa, која е од други такви површини со определени ин-
тервали на притисок. 

40. „Ноќ“ (Night) е временски период кој отпочну-
ва половина час после залезот на сонцето и завршува 
половина час пред излезот на сонцето. 

41. „Објавување на вообичаен начин во воз-
душниот сообраќај“ е објавување во „Зборник на воз-
духопловни информации на Република Македонија 
(AIP)“ или за итни информации (NOTAM)-Notification 
to Airman, или со други посебни публикации. 

42. „Одговорен за мисија“ е лице  кое е одговорно 
за целосно извршување на мисијата (задачата). Одговор-
ниот за мисијата врши координација помеѓу останатите 
членови на тимот за управување и одржување пред, во 
тек и по завршување на летот. Ова лице, одржува и ко-
муникација со надлежните органи за контрола на воз-
душниот сообраќај и постапува по нивните препораки и 
наредби, освен ако тоа не е поинаку регулирано. 

43. „Опасна зона“ (Danger area) е дел од воздушни-
от простор со утврдени димензии во кој во одреден 
временски период се одвиваат дејности или постојат 
околности опасни за одвивање на воздушен сообраќај. 

44. „Оперативни услуги“ на службата за контрола 
на воздушниот сообраќај (air traffic services – ATS) е 
општ поим кој означува услуга на информации за ле-
тање, тревога, советодавни услуги за контрола на воз-
душниот сообраќај или услуги на службата за контрола 
на воздушниот сообраќај (обласна контрола, приодна 
контрола или аеродромска контрола на летање). 

45. „Оперативен воздушен сообраќај“ (Operational 
air traffic-OAT) е воздушен сообраќај кој не се спроведува 
во согласност со правилата и постапките за општ возду-
шен сообраќај (GAT) и за кој правилата и постапките се 
посебно утврдени. 
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46. „Општ воздушен сообраќај“ (General air 
traffic-GAT) е воздушен сообраќај кој се изведува во 
согласност со ICAO правилата и постапките и/или со 
националните прописи, а може да ги вклучи и поли-
цискиите летови ако ICAO правилата и постапките це-
лосно ги задоволуваат оперативните барања за изведу-
вање на такви летови.  

47. „Оперативни документи“ се сите документи 
кои се употребуваат во воздухопловните единици, а се 
однесуваат на подготовката, изведувањето, анализата и 
обезбедувањето на летањето, обуката на персоналот, 
подготовката и исправноста на воздухопловите, опре-
мата и вооружувањето. 

48. „Очекувано време на приоѓање“ (Expected 
approach time) е време во кое службата за контрола на ле-
тање очекува воздухоплов во доаѓање да го напушти кру-
гот на чекање заради завршно приоѓање за слетување. 

49. „Патека“ (Track) е вертикална проекција  на па-
теката на лет на воздухопловот на земјината површина, 
чија насока во било која точка е вообичаено изразена 
во степени во однос на магнетниот север. 

50. „Патека на летање“ (flight path) е патека на те-
жиштето на воздухопловот во однос на определена 
точка. 

51. „Пилот на воздухоплов“ (Aircraft pilot) е лице 
кое ракува со системите за управување на воздухопло-
вот во текот на летот на воздухопловот. 

52. „Планинско подрачје-земјиште“ (Mountainous 
area) е подрачје со променлив профил на рељеф во кој 
на оддалеченост од 18,5 km (10 NM), надморската ви-
сочина се менува за повеќе од 900 m (3000стапки). 

53. „Посебен VFR лет“ (special VFR flight) е визуе-
лен (VFR) лет чие изведување внатре во контролирана-
та зона го одобрила надлежната служба за контрола на 
воздушниот сообраќај во метеоролошки услови кои се 
под визуелните метеоролошки услови. 

54. „Постапка за инструментално приоѓање“ 
(Instrument approach procedure) е низа на однапред ут-
врдени маневри на воздухопловот со помош на летач-
ките инструменти со утврдена заштита од препреки, 
кои започнуваат од утврдена точка на доаѓање и траат 
до точка од која слетувањето може да се заврши, од-
носно ако слетувањето не се заврши до позицијата на 
која се применуваат мерилата за надвишување на преп-
реките или отпочнува постапката за неуспешен приод. 

55. „Постапка за неуспешно приоѓање“ (Missed 
approach procedure) е постапка која се спроведува до-
колку не е возможно продолжување на постапката за 
приоѓање. 

56. „Програма за летачка обука“ е програма врз 
основа на која се подготвува и изведува летањето на 
полициските воздухоплови, оспособувањето на екипа-
жите за извршување летачки задачи во рамки на даде-
ни вежби и часови на налет.  

57. „Правила за летање“ се правила според кои се 
изведува оперативното летање на полициските возду-
хоплови. 

58. „Преоден ниво“ (Transition level) е прв најни-
зок ниво на лет над преодната апсолутна висина кој 
може да се користи. 

59. „Преодна апсолутна висина“ (Transition 
altitude) е апсолутна висина на која или под која верти-
калната позиција на воздухопловот се одредува во од-
нос на апсолутната висина. 

60. „Привремено издвоено подрачје“ (Temporary 
segregated area-TSA) е воздушен простор со утврдени 
димензии кој е во одреден временски период привреме-
но резервиран, заради безбедност на воздушниот сооб-
раќај, исклучиво за летање на државни воздухоплови. 

61. „Процедурален засврт“ (Procedure turn) е мане-
вар кој започнува со засврт кој отстапува од утврдената 
патека и продолжува со засврт во спротивна насока ка-
ко би се овозможило на воздухопловот приклучување и 
продолжување на летот во насока спротивна од утврде-
ната патека. 

62. „Точка на почетно приоѓање“ (Initial approach 
fix – IAF) е точка која го означува почетокот на почет-
ниот сегмент на приоѓање за слетување. Во просторна-
та навигација се дефинира како точка за необврзан пре-
лет (fly-by waypoint).    

63. „Точка на завршно приоѓање“ (Final approach 
fix-FAF) е точка која означува крај на меѓусегментот и 
почеток на сегментот за завршно приоѓање. 

64. „Точка на неуспешно приоѓање“ (Missed 
approach point-MAPt): точка во постапката за инстру-
ментално приоѓање на која односно пред која пилотот 
на воздухопловот мора да ја започне пропишаната по-
стапка за неуспешно приоѓање како миномалното над-
висување на препреките не би било нарушено. 

65. „Тренажа или кондиционирање“ е одржување 
на достигнато ниво на оспособеност на пилотите на по-
лициските воздухоплови. 

66. „Условно забранета зона“ (Restricted area) е 
дел од воздушниот простор на Република Македонија, 
со утврдени димензии, над определено подрачје во кој 
воздушниот сообраќај, во одредено време и во одреде-
ни услови не може да се изведува. 

67. „Хелиплатформа“ (Helipad) е простор за смес-
тување (стојалиште) за полицискии хеликоптери со 
слетишта за хеликоптери. 

68. „Хелипозиција“ (Helipozition) е дел од хелип-
латформата, хеликоптерско слетaлиште означено со 
буквата „Н“. 

69. „Шеф координатор на земја“ ( Crew Chief) е 
лице кое е одговорно за навремено извршување на сите 
подготовки за лет, за време на лет и по завршување на 
летот. Воедно, негова должност e да го координира ра-
ботењето на техничкиот персонал во согласност со од-
говорниот за мисија.  

70. Поволни метеоролошки услови за летање се 
оние при кои оптичката видливост, видот, количината 
и висината на облаците овозможуваат визуелно летање 
на безбедна висина. 

71. Сложени метеоролошки услови за летање се 
оние при кои метеоролошките елементи и појави се 
под минимумите за визуелно летање, поради што е 
можно само летање по инструменти. Тоа се летови: во 
облаци;  помеѓу или над облаци, без видливост или со 
повремена видливост на земја (облачност пет осмини 
или повеќе); над вода и терен без ориентири, кога не се 
гледа брегот или природниот хоризонт; при интензив-
ни врнежи;под ниски облаци и при ограничена видли-
вост, во дозволени граници до метеоролошки миниму-
ми за воздухоплов и аеродром. 

72. За неповолни метеоролошки услови за лета-
ње се метеоролошки елементи и појави опасни за 
летање се сметаат: зона на бура која не може да се зао-
биколи;интензивно замрзнување кое не може да се от-
страни со помош на уредите за одмрзнување на возду-
хопловот;замрзнување на воздухоплов без уреди за 
одмрзнување и силно вертикално струење (турбу-
ленција) на воздухот кое ја загрозува. 

безбедноста на летањето. 
73.Неповолни метеоролошки услови за полетува-

ње и слетување се:бура, луња проследена со силен ве-
тер, град или замрзнат дожд; магла, сумаглица и врнежи 
при кои видливоста е под пропишаните метеоролошки 
минимуми за аеродром или воздухоплов; ниски облаци 
со долна граница под пропишаниот метеоролошки ми-
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нимум за аеродром или воздухоплов;приземен ветер чи-
ја брзина е поголема од пропишаната за даден тип на 
воздухоплов; поледица или снежна покривка на полетно 
слетна патека и стази за возење чија дебелина е над доз-
волената за даден тип на воздухоплов. 

 
III. Давање на задача за извршување  

на оперативен лет 
 

Член 5 
 Задачата за извршување на оперативен лет може да 

биде издадена со писмена или со усна наредба. Докол-
ку задачата, заради итноста на нејзиното извршување е 
издадена со усна наредба, тој што ја издал усната на-
редба должен е во рок од 48 часа од издавањето на ус-
ната наредба да подготви и писмена наредба за задaча-
та која е извршена или се уште се извршува. 

 
Член 6 

Задачата за оперативен лет се издава во согласност со: 
- одредбите од овој правилник и прописите кои ја 

регулираат работата на воздухопловните единици во 
Министерството за внатрешни работи; 

- летачките карактеристики и тактичко-технички 
можности на воздухопловите, аеродромските, метеоро-
лошките и други услови кои влијаат на можноста за си-
гурно, безбедно, целосно и благовремено извршување 
на задачата и 

- степенот на оспособеност, здравствената состојба и 
тренажата на пилотите (екипажите) за одредена задача. 

 
IV.Подготовка за извршување на оперативен лет 

 
Член 7 

(1) По давање на задачата од членот 5 од овој пра-
вилник се пристапува кон подготовка за извршување 
на оперативниот лет. 

(2) Подготовката за оперативен лет се состои од: 
- составување на екипажот, 
- подготовка на воздухопловите и 
- подготовка на екипажите. 
 

Член 8 
Составувањето на екипажот го вршат началниците 

на воздухопловните единици во Министерството за 
внатрешни работи. При составувањето на екипажот за-
должително  се води сметка за: 

- комплексноста на задачата која што треба да се 
изврши; 

- метеоролошките услови во кои се извршува зада-
чата и 

- оспособеноста, искуството и тренажата на члено-
вите на летачкиот екипаж. 

 
Член 9 

(1) Подготовка на воздухопловите се врши согласно 
одредбите од Програмата за одржување на конкретен 
тип полициски воздухоплов, воздухопловно-техничкото 
упатство на производителот за конкретен тип полициски 
воздухоплов и прирачникот за одржување, а констатира-
ната состојба се внесува во листите на прегледи и тех-
ничките книшки за одржување на воздухопловите. 

(2) Доколку итноста на поставената задача налага 
скратување на подготовката на воздухопловите, истата 
се врши по скратена постапка. Во овој случај, за подгот-
веноста на воздухопловот одговара водачот на возду-
хопловот, а за подготовноста за лет на воздухопловот во 
техничката книшка доволен е потпис од еден воздухоп-
ловен техничар, односно само од техничар-летач. 

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член сите про-
пишани проверки треба да бидат извршени. 

 
Член 10 

(1) Секој член од екипажот на воздухопловот презе-
ма активности за правилноста и потполноста на соп-
ствената подготовка за лет. 

(2) Подготовката на екипажот од ставот (1) на овој 
член опфаќа: 

- проучување на задачата за лет; 
- проучување на условите и околностите под кои ќе 

се извршува задачата; 
- разработка и усвојување на варијантите на из-

вршување на задачата и постапките од полетување до 
слетување; 

- планирање и пресметка на употребата на вооружу-
вањето и другата опрема во врска со задачата за лет; 

- навигациска подготовка на летот; 
- планирање и пресметка на потребна количина го-

риво за извршување на задачата; 
- проучување на постапките во вонредни ситуации 

во лет; 
- подготовка и подесување на личната летачка оп-

рема; 
- запознавање со вистинската состојба и прогноза 

на времето за планираниот период, состојбата со ае-
родромот на базирање и алтернативните аеродроми, 
интензитетот на летање;  

- состојбата со местата за слетување, конфигураци-
јата на теренот и евентуалните препреки; 

- прием и претполетен преглед на воздухопловите и  
- подготовка на кабината и проверка на уредите 

пред и по стартувањето на моторот. 
 

V. Метеоролошки минимум 
 

Член 11 
(1) Оперативни летови со полициски хеликоптери 

можат да се извршуваат дење и ноќе во поволни метео-
ролошки услови. 

(2) Оперативни летови со полициски хеликоптери 
можат да се извршуваат и во сложени метеоролошки 
услови дење, но само доколку летот е од особено зна-
чење за: 

- заштита на безбедноста на Република Македонија; 
- заштита на јавниот ред и мир; 
- извидување, следење, набљудување, документира-

ње и снимање од воздух; 
- потрага и спасување од воздух и 
- медицинска евакуација на повредени лица. 
(3) Оперативни летови со полициски воздухоплови 

без екипаж можат да се извршуваат дење и ноќе во по-
волни и во сложени метеоролошки услови, но не и во 
познати услови на замрзнување на воздухопловот без 
екипаж. 

 
Член 12 

Оперативни летови во неповолни метеоролшки ус-
лови не се извршуваат. 

 
Член 13 

Метеоролошки минимум за воздухоплов претставу-
ва минимална вредност на висина на облаци, видли-
вост на ориентирите и максимална брзина на ветер, 
при кои летачко техничките карактеристики на возду-
хопловот и неговата опрема, во релација со опремата 
на аеродромот, овозможува безбедно полетување и 
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слетување. Овој минимум е утврден во упатството за 
управување со даден тип на воздухоплов пропишано 
од производителот на воздухопловот. 

 
Член 14 

Метеоролошки минимум за аеродром претставува 
минимална вредност на висина на облаци и видливост 
на ориентирите при кои, зависно од релјефот на зем-
јиштето, вештачките препреки и опремата на аеродро-
мот, е можно безбедно полетување и слетување. Овој 
минимум се утврдува со Инструкција за користење на 
аеродромот. 

 
Член 15 

(1) Метеоролошките минимуми за извршување опе-
ративни летови во визуелни услови со полициски хели-
коптери се следните: 

- видливост 1 km дење и 1,5 km ноќе; 
- вертикална оддалеченост од облаци 150 m дење и 

ноќе и 
- хоризонтална оддалеченост од облаци 500 m дење 

и ноќе. 
(2) По искучок од ставот (1) на овој член, летање 

може да се врши и при помала видливост, но не и при 
видливост помала од 500 m дење и 1000 m ноќе, ако се 
лета со брзини кои овозможуваат навремено воочување 
на други воздухоплови или пречки. Во тој случај, одлу-
ката за тоа дали летот ќе биде извршен ја носи екипа-
жот определен за извршување на задачата. 

 
VI. Метеоролошки услови 

 
Член 16 

Метеоролошките услови можат да бидат визуелни 
или инструментални. Во зависност од метеоролошките 
услови, оперативниот лет може да се извршува според 
правилата за визуелно летање или според правилата за 
инструментално летање.  

 
Член 17 

 (1) Визуелно летање може да се врши дење и ноќе 
ако екипажот на воздухопловот за цело време на летот 
ја гледа земјата и ориентирите на земја. Визуелното ле-
тање може да биде контролирано и слободно. 

(2) Контролирано визуелно летање (CVFR) од ста-
вот (1) на овој член е визуелно летање при кое раздво-
јувањето на воздухопловите го врши надлежна служба 
за контрола на летање според правилата за визуелно 
летање, а пилотот ја јавува својата позиција на предви-
дените точки за јавување кои му ги одредува контроло-
рот на летање. 

(3) Контролирано визуелно летање (CVFR) над об-
лаци и помеѓу облаци може да извршува пилот (води-
тел на екипаж) оспособен за такво летање и ако возду-
хопловот поседува уреди за одржување на пропишана 
радио-врска со надлежната контрола на летање.  
 

Член 18 
(1) Слободно визуелно летање е летање во слојот на 

слободно летање при кое пилотот (водителот на екипа-
жот) самостојно ја бира висината на лет во рамките на 
со планот најавениот опсег на височини и одговорен е 
за безбедноста на летот. 

(2) Ако во текот на слободното визуелно летање 
дојде до промена на метеоролошките услови кои оне-
возможуваат понатамошен лет според правилата за ви-
зуелно летање пилотот задолжително треба да: 

- побара измена на висината на лет од надлежната 
служба за контрола на летањето и визуелено да го про-
должи летот; 

- се врати на аеродромот на полетување, да оди на 
алтернативен или друг аеродром каде постојат услови 
за визуелно приоѓање и слетување и 

- прејде на летање според правилата за инструмен-
тално летање ако воздухопловот е опремен, а пилотот 
оспособен и во тренажа за инструментално летање и 
ако за таква постапка добил одобрување од надлежната 
служба за контрола на летањето. 

(3) Кога во фаза на слетување настапат околности 
кои оневозможуваат безбедно визуелно приоѓање за 
слетување, а пилотот не е оспособен за инструментал-
но летање, задолжително треба  слетувањето да го из-
врши на алтернативен аеродром или на друг аеродром 
или леталиште или погоден терен, каде постојат услови 
за визуелно приоѓање и слетување. 

 
Член 19 

(1) При полетување и слетување, во рамки на пра-
вилата за инструментално летање (Instrument flight 
rules) лет не се извршува под минималните патни ни-
воа на марш-рута, односно под минималните секторски 
апсолутни висини.  

(2) Утврдените минимални сигурносни нивои за 
IFR летови изнесуваат најмалку 300 метри над највисо-
ката препрека во полупречник од осум километри од 
предвидената позиција на воздухопловот, односно во 
планинско подрачје најмалку 600 метри над највисока-
та препрека во полупречник од осум километри од 
предвидената позиција на воздухопловот. 

(3) Правилата за инструментално летање (IFR) се 
применуваат на летање на полицискиите воздухоплови 
кое се извршува исклучиво со помош на инструменти и 
уреди на воздухопловот и на земја. 

 
Член 20 

(1) Во инструменталното летање положбата на воз-
духопловот во воздушниот простор се одредува, од-
ржува и менува врз основа на покажувањата на инстру-
ментите во воздухопловот и уредите на земја.  

(2) Инструментални летови можат да се извршуваат 
ако: 

- метеоролошките услови одговараат за инструмен-
тално летање; 

- метеоролошките услови се под минималните про-
пишани вредности за визуелно летање; 

- пилотот е оспособен за инструментално летање и  
- воздухопловот и аеродромот се опремени за лета-

ње во инструментални услови. 
(3) Инструментално летање во сложени метеоро-

лошки услови (IMC) се дозволуваат на пилот кој е ос-
пособен и во тренажа за летање по инструменти. 

(4) Инструментално летање во сложени метеоро-
лошки услови (IMC) од ставот (3) на овој член се доз-
волува на поединечен воздухоплов кој е опремен со 
уред за предавање на податоци за висината и иденти-
фикација на воздухопловот (транспондер). 

(5) Воздухопловот во инструментален лет задолжи-
телно треба да користи транспондер со одреден код оп-
ределен од страна на надлежната контрола на летање, а 
добиениот број на кодот задолжително треба да го пот-
врди и постави екипажот на воздухопловот. 

 
Член 21 

(1) За време на инструментален лет, екипажот на 
воздухопловот задолжително ја известува надлежната 
контрола на летање за позицијата на воздухопловот, 
состојбата на времето и појавите кои можат да влијаат 
врз безбедноста на летањето. 
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(2) Според правилата за инструментално летање, 
полетување и слетување на воздухопловот може да се 
врши ако метеоролошките услови се еднакви или над 
пропишаните за аеродромот и ако е метеоролошкиот 
минимум за пилотот и воздухопловот еднаков или над 
метеоролошкиот минимум за аеродромот. 

(3) Пилотот на воздухопловот не ја менува поста-
пката за инструментално приоѓање која му ја одобрила 
надлежната служба за контрола на летањето, се додека 
не добие нејзино одобрување. 

(4) Пилотот на воздухопловот задолжително треба 
да го прекине понатамошното приоѓање за слетување и 
да примени постапка за неуспешно приоѓање ако на 
пропишаната минимална висина за одлучување не вос-
поставил визуелен контакт со полетно слетна патека 
или ако од било која друга причина не може да изврши 
безбедно слетување. 

(5) Кога се прекине понатамошното приоѓање од 
ставот (4) на овој член, пилотот веднаш го преведува 
воздухопловот во качување и постапува согласно про-
пишаната постапка за аеродром и воздухоплов или 
според упатството и наредбата на надлежната служба 
за контрола на летањето. 

 
Член 22 

(1) Ако при инструментално спуштање под облаци 
на марш-рута или во реонот на извршување на зада-
чата, пилотот не воспостави визуелен контакт со земја-
та до безбедносната висина определена со задачата, за-
должително веднаш го преведува воздухопловот во ка-
чување и постапува според упатството кое го добил со 
задачата за лет. 

(2) Полетување и слетување според правилата за 
инструментално летање (IFR) може да се врши на ае-
родром кој е опремен со радио-навигациски или слетни 
уреди и системи и со светлосни средства и ако се про-
пишани и објавени правилата и постапките за инстру-
ментално полетување и слетување. 

 (3) Доколку пилотот на воздухопловот има намера 
да ги промени правилата на инструментално летање 
(IFR) во правила на визуелно (VFR) летање, задолжи-
телно за тоа ја известува надлежната служба за контро-
ла на летање. 

(4) Пилотот на воздухопловот може да ги промени 
правилата на инструментално летање (IFR) во правила 
на визуелно (VFR) летање само доколку е предвидливо 
дека летот ќе заврши во визуелни метеоролошки усло-
ви и доколку: 

- постои видливост од најмалку три километри; 
- постои видливост на земјината површина и  
- воздухопловот лета надвор од облаци. 
(5) Пилотот на воздухопловот задолжително го пре-

кинува приоѓањето за слетување и  ја започнува ут-
врдената постапка за неуспешно приоѓање за слету-
вање, ако воздухопловот ја достигнал утврдената вред-
ност за прекин на приоѓањето за слетување за примене-
тата постапка за инструментално приоѓање за слету-
вање, а не може визуелно да го заврши приоѓањето за 
слетување.  

 
Член 23 

(1) Ноќно летање се врши според правилата за ви-
зуелно или инструментално летање. Одредувањето на 
правилата зависи од метеоролошките услови, категори-
јата, видот и типот на воздухопловот, опременоста на 
аеродромот, расположливите радио-навигациски, свет-
лосни средства и слетни уреди и системи, реонот на ле-
тање и оспособеноста на пилотот. 

(2) Ноќно летање се врши на аеродроми, хидрод-
роми, леталишта и воздухоплови кои се опремени за 
ноќно летање. 

(3) Од залез до изгрев на сонцето сите воздухоплови, 
од моментот на стартување на моторот до неговото сто-
пирање, задолжително треба да имаат запалени позицис-
ки светла и светла за воочување (светла против судир).  

(4) Начелната шема за обележување на воздухопло-
вот е дадена во Прилог 1, кој е составен дел на  овој 
правилник. 

(5) За време на возењето на воздухопловот по мане-
варските површини светлото за возење треба да биде 
постојано вклучено, а рефлекторот по потреба. 

(6) Полетувањето се врши со вклучени рефлектор и 
светло за возење.При летање ноќе во облаци позицис-
ките светла се ставаат во положба која најмалку пречи, 
а јачината по потреба. 

(7) Вклучувањето на рефлекторот при слетување се 
врши според упатството за управување со даден тип на 
воздухоплов. 

(8) Водачот на воздухопловот, може да ги исклучи 
позициските светла и светлата против судар, во завис-
ност од природата на задачата која што се извршува. 

 
VII. Извршување на оперативен лет 

 
Член 24 

(1) Управувањето со полициски воздухоплов при 
движењето по маневарските површини од аеродромот, 
при полетување, летање и слетување се врши на начин 
со кој не се загрозува безбедноста на воздухопловот, 
лицата и предметите во воздухопловот. 

(2) Управувањето со полициски воздухоплов се врши 
на начин со кој не се загрозува безбедното слетување на 
другите воздухоплови, не се попречуваат останатите 
учесници во воздушниот сообраќај и не се загрозува си-
гурноста и безбедноста на лицата и имотот на земја. 

(3) Оперативното летање на полициските воздухоп-
лови, во зависност од метеоролош¬ките и други услови 
за летање, се врши според правилата за летање при 
надворешна видливост (VFR) или според Правилата за 
инструментално летање (IFR).   

(4) Изборот на правилата од ставот (3) на овој член 
според кои ќе се врши оперативното летање зависи од 
делот на денот, метеоролошките услови, опременоста 
на воздухопловот, земните средства на подрачјето во 
кое се изведува летањето и од оспособеноста на екипа-
жот на воздухопловот. 

 
Член 25 

(1) Правилата за летање при надворешна видливост 
(VFR) се применуваат ако се исполнети условите од 
метеоролошката видливост (VMC). Доколку тие усло-
ви не се исполнети, на летањето на полициските возду-
хоплови се применуваат правилата за инструментално 
летање (IFR).  

(2) Полетувањето и слетувањето на полициските воз-
духоплови се извршува спротивно на ветерот, исклучи-
телно слетување на воздухоплов со грбен ветер може да 
се изврши само ако нема друг безбеден приод за слетува-
ње и ако со тоа не се загрозува безбедноста на летот. 

(3) Аеродром или леталиште кое нема радио-нави-
гациски средства може да се користи за полетување и 
слетување само во услови на метеоролошка видливост 
(VMC), според постапките пропишани за користење на 
тој аеродром/леталиште. 

(4) Користење на аеродром или леталиште кое има 
радио-навигациски средства се врши според пропиша-
ните постапки во зависност од инсталираните радио-
навигациски средства.  
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VIII. Специфичности на летање на хеликоптери 
 

Член 26 
(1) Летањето на хеликоптери има одредени специ-

фичности и тоа: 
- летањето со хеликоптери вообичаено се изведува 

од хелидроми; 
- ако хеликоптери базираат на аеродром каде бази-

раат и други видови воздухоплови, на него се одредува 
простор за сместување на хеликоптерите со слетишта 
кои се означени со „Н“; 

- заради обука и при извршување оперативни лето-
ви можат да се извршуваат вонаеродромски слетувања 
и полетувања (во натамошниот текст: ВАСП); 

- во зависност од вежбата од програмата за летачка 
обука, ВАСП дење се извршува со или без организира-
но прифаќање, за што одлучува раководителот на воз-
духопловната единица, во зависност од оспособеноста 
на екипажот и опременоста на хеликоптерот, додека 
ноќе се организира ноќен старт; 

- возење на хеликоптери по маневарските површи-
ни на аеродромот е дозволено само на кратки растоја-
нија, по потполно рамна и чиста површина при опреде-
лена цврстина на тлото и со брзина до пет километри 
на час; 

- на поголеми растојаниа или кога површината е не-
рамна се прелетува на висина од 10 метри и со брзина 
до 15 километри на час; 

- прелетување на стојалишта на воздухоплови на 
висина под 25 метри не е дозволено; 

- превезување на хеликоптери со влечење се дозво-
лува само на рамни и цврсти површини со брзина до 
десет километри на час; 

- во ситуација кога хеликоптер прелетува на лета-
лиштето и ги пресекува патеките за возење и полетно 
слетната патека додека ги користат други воздухоп-
лови, првенство имаат тие воздухоплови, а хеликопте-
рите не треба да ги попречуваат во возењето, полетува-
њето и слетувањето; 

- пилотот на хеликоптер, пред барањето дозвола за 
прелетување на леталиштето, е должен да се увери де-
ка на рутата на прелетување нема да им пречи на дру-
гите воздухоплови на леталиштето; 

- полетувањето на хеликоптерите се врши од опре-
делени места и на начин кој зависи од големината на 
леталиштето, пречките околу него, атмосферските ус-
лови и вкупната тежина на хеликоптерот; 

- полетувањето може да биде вертикално или со за-
лет; 

- вертикално полетување се врши од место, а опфа-
ќа кратко лебдење над земја и преод во прогресивен 
лет; 

- полетувањето со залет се врши во услови кога, за-
ради преоптовареност на хеликоптерот е невозможно 
вертикално полетување, како и заради обука на екипа-
жот; 

- режимите и маневрите во лет: лебдење, преод од 
лебдење во прогресивен лет, качување, вртење во мес-
то и засврт се изведуваат според прирачникот за упра-
вување со даден тип на хеликоптер; 

- слетувањето на хеликоптерот може да биде верти-
кално или со протрчување, со користење на силата на 
моторот или со авторотација; 

- за безбедно слетување на неподготвен терен еки-
пажот треба да го знае што поточно правецот и јачина-
та на ветерот; 

- при слетување на ограничен терен, најмалата ви-
сина на прелетување на пречките е  пет метри; 

- при слетување на неприпремен терен покриен со 
снег или со прашина задолжително се слетува исклучи-
во против ветерот и со брзина која овозможува нагло 
преоѓање во лебдење; 

- ако, заради подигнатиот снег или прашина, тере-
нот не се гледа слетување не е дозволено; 

- прелетувањето на планински гребени треба да се 
врши со надвишување од 600 метри над гребенот, а ако 
таа висина не е возможно да се постигне, прелетување-
то да се врши под остар агол, така да се овозможи вра-
ќање во случај на јако надолно струење; 

- кога е потребно лебдење без влијание на земјата, 
при оперативни летови, не се врши оптеретување на 
хеликоптерот поголемо од дозволените норми според 
упатството за управување со даден тип на хеликоптер; 

- слетување и полетување од хелидроми на објекти 
(згради) се одобрува на пилоти кои имаат најмалку 500 
часа летачко искуство и 

- при извршување летови со надворешен товар, по-
лицискиот службеник на Министерството за внатреш-
ни работи кој го организира  летањето  задолжително 
организира посебен старт. 

(2) Организирањето на прифаќање (старт) на место-
то на ВАСП опфаќа: 

- обележување на местото на слетување на хеликоп-
терот; 

- обезбедување на радио-врска и 
- обезбедување на сигнални средства. 
 

Член 27 
(1) Поставувањето на старт за ВАСП ноќе за обука 

и тренажа се врши денски. 
(2) Екипите и средствата за обезбедување на место-

то на ВАСП се превезуваат со земни транспортни сред-
ства, а ако условите на земјиштето тоа не го овозможу-
ваат, тогаш се превезуваат со хеликоптер, за што одлу-
чува началникот на воздухопловната единица на Ми-
нистерството за внатрешни работи. 

(3) По завршувањето на летањето на ВАСП ноќе и 
собирањето по стартот, полетувањето се дозволува по 
адаптирањето на видот на пилотот на ноќни услови, со 
користење на фарот за слетување до безбедносната ви-
сина со праволиниско качување до 100 метри. 

(4) Организацијата на стартот, обезбедувањето и 
опслужувањето на летањето на ВАСП се врши соглас-
но Програмата за летачка обука за даден тип на хели-
коптер. 

(5) Шемата за организацијата на стартот – капијата 
за слетување на хеликоптери дење и ноќе е дадена во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 28 

(1) При летање ноќе со очила за ноќно гледање 
(NVG-night vision googles) не се организира ноќен 
старт за вонаеродромски слетувања и полетувања 
(ВАСП). 

(2) Вонаеродромско слетување и полетување ноќе 
со користење на очила за ноќно гледање (NVG-night 
vision googles), може да се извршува исклучиво на пов-
ршини за слетување (HLS-Helicopter Landing Site) на 
кои претходно екипажот слетувал во дневни услови. 

   (3) Подготовката за вонаеродромско слетување и 
полетување ноќе, со користење на очила за ноќно гле-
дање (NVG-night vision googles),  опфаќа податоци за:  

- карактеристиките на површината опеределена за 
слетување (HLS-Helicopter Landing Site) – надморска 
височина, искосеност на површината; покриеност со 
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вегетација, вид и висина на вегетацијата; карактеристи-
ка на тлото (мекост односно тврдост); постоење на оп-
ределени наслаги (вода, снег, ситни камења, остатоци 
од вегетација и.т.н.); 

- општата конфигурација на релјефот околу пов-
ршината определена за слетување (HLS-Helicopter 
Landing Site), особено од аспект на определување пра-
вец на приод за слетување, правец за заминување во 
случај на неуспешен приод и правец на заминување по-
сле полетување; 

- актуелните микро-метеоролошки карактеристики 
и услови на површината определена за слетување 
(HLS-Helicopter Landing Site) и 

- препреките во поширокиот реон и евентуалните 
препреки во непосредна близина на површината опре-
делена за слетување (HLS-Helicopter Landing Site).  

 
IX.Контрола на летање и одржување  

на радио врска 
 

Член 29 
(1) Контролата на летање за извршување оператив-

ни летови се врши од страна М-НАВ АД Скопје во сог-
ласност со одредбите од Договорот за соработка склу-
чен меѓу Министерството за внатрешни работи и М-
НАВ АД Скопје. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, 
единствено кога станува збор за оперативни летови кои 
треба да останат тајни, пилотот нема да воспостави ра-
дио-врска со надлежната контрола на летање во ниту 
една фаза од летот. Во тој случај, во аеродромската 
контролна кула задолжително треба да има присутен 
раководител на летање - припадник на воздухопловни-
те единици на Министерството за внатрешни работи 
кој што ќе воспостави криптирана радио-врска со по-
лициските воздухоплови и кој што ќе ја координира ра-
ботата со надлежната служба за контрола на летање. 

(3) Првиот момент кога потребата од тајност во из-
вршувањето на оперативниот лет престанала, пилотот 
ќе воспостави радио-врска со надлежната служба за 
контрола на летање. 

(4) Во случај кога не воспоставуваат радио-врска со 
надлежната служба за контрола на летање, пилотите 
задолжително ја слушаат воздухопловната фреквенција 
за комуникација на контролата на летање, со цел да би-
дат запознати со актуелната ситуација во воздушниот 
простор во кој што се извршува оперативниот лет. 

(5) Комуникацијата меѓу воздухопловно-технички-
от персонал на земја и пилотот се одвива со  визуелни 
симболи кои се дадени во Прилог 3 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
X.Вонредни ситуации за време на лет 

 
Член 30 

Како вонредни ситуации за време на летот во смис-
ла на овој правилник се сметаат: 

- ситуации заради кои воздухопловот се доведува 
во опасност и 

- вонредни околности кои посредно или непосредно 
ја загрозуваат безбедноста на летање на воздухопловот. 

 
Член 31 

(1) Пилотот и останатите членови на екипажот на 
воздухопловот задолжително треба да ги познаваат по-
стапките за вонредни ситуации за време на лет, систе-
матски да ги увежбуваат на земја и во воздух и да од-
ржуваат навика во примената на тие постапки. 

(2)  Постапките на екипажот во услови на вонредни 
ситуации зависат од видот на вонредната ситуација за 
време на лет, типот на воздухопловот, условите на лет 
и расположливото време пропишани со овој правил-
ник, Упатството за управување со даден тип на возду-
хоплов, Инструкцијата за користење на аеродромот и 
други акти.  

 
Член 32 

(1) Доколку настапи вонредна ситуација за време на 
лет, екипажот на воздухопловот задолжително треба да 
ги применува принудните постапки предвидени со овој 
правилник и Упатството за управување со даден тип на 
воздухоплов, зависно од карактерот на вонредната си-
туација и видот на опасноста. Членовите на екипажот 
можат од нив да отстапат само ако примената на тие 
одредби не би ги дала очекуваните резултати. 

(2)  Должност на екипажот во сите вонредни ситуа-
ции е прво да ги сочува животите на луѓето во возду-
хопловот и на земја, а потоа да го спасува воздухопло-
вот и да води сметка за оштетувањата на земја. 

(3) Во вонредна ситуација за време на лет, ако по-
натамошното продолжување на летот ја загрозува без-
бедноста на патниците и екипажот и би имала тешки 
последици, пилотот (водителот) на воздухопловот 
треба, зависно од ситуацијата, да врши принудно сле-
тување. 
 

Член 33 
(1) Во сите ситуации, кога за тоа има можност, пи-

лотот за настанатата вонредна ситуација и примената 
на принудните постапки ја известува надлежната служ-
ба за контрола на летањето. 

(2) За примената на принудните постапки од ставот 
(1) на овој член екипажот дава известување кое сод-
ржи: 

- повикувачки знак; 
- тип на воздухопловот; 
- вистинска или пресметана позиција на воздухоп-

ловот; 
- магнетен курс, брзина и висина на лет; 
- можно времетраење на летот; 
- природа и степен на опасност; 
- мерки кои планира да ги превземе заради намалу-

вање на опасноста и 
- вид на помош која му е потребна. 
(3) Ако на воздухопловот му се заканува непосре-

дна опасност, пилотот веднаш по повикувачкиот знак 
упатува порака „опасност“ или „mayday“ повторена 
три пати и го вклучува уредот за случај на опасност 
(доколку го има на воздухопловот). 

(4) Екипаж на воздухоплов во лет кој прима радио-
порака за опасност испратена од страна на друг возду-
хоплов, должен е да го прекине користењето на фрек-
венцијата на која е примена пораката и да се обиде  да 
ја утврди позицијата на воздухопловот во опасност, до-
колку тоа не е назначено во пораката за опасност. 

(5) Ако надлежната служба за контрола на летање 
не одговори на пораката за опасност, екипажот на воз-
духопловот кој ја примил таа порака задолжително тре-
ба да ја пренесе пораката и по потреба биде да посре-
дник во пренесувањето на пораките помеѓу надлежната 
служба за контрола на летање и воздухопловот во 
опасност. 

(6) Пилотот на воздухопловот во опасност, кога 
опасноста ќе помине, задолжително за тоа ја известува 
надлежната служба за контрола на летање.  
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XI.ВИДОВИ ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ ВО ЛЕТ 
 

Член 34 
Најкарактеристични вонредни ситуации во лет се: 
1.неправилна работа на моторот и дефект на уреди-

те на воздухопловот; 
2. појава на пожар на воздухопловот; 
3. судир на воздухопловот со некој летачки објект; 
4. нагло нарушување на здравјето или ранување на 

член на екипажот или патник; 
5. губење на ориентација; 
6. паѓање на воздухопловот во неправилна по-

ложба; 
7. ненадејно влегување на воздухопловот во зона на 

неповолни метеоролошки услови за летање; 
8. губење на радио-врската на воздухопловот и 
9. принудно слетување. 
 

Член 35 
(1) Во случај на неправилна работа на моторот или 

дефект на уредите на воздухопловот во текот на возе-
њето и во фаза на залет и полетување, пилотот задол-
жително треба ако тоа условите го дозволуваат, да ја 
прекине задачата, да го извести надлежната служба за 
контрола на летање и да се врати на платформата. 

(2) Во случај на неправилна работа на моторот или 
дефект на уредите на воздухопловот од ставот (1) на 
овој член кој е забележан по полетувањето или во тек 
на летот, пилотот задолжително постапува согласно 
Упатството за управување со дадениот тип на возду-
хоплов. 

(3) Заради враќање на полетно слетна патека под 
висината пропишана не се врши засврт согласно Упат-
ството за управување со даден тип на воздухоплов и 
Инструкцијата за користење на аеродромот. 

(4) Во случај кога пилотот забележал неправилна 
работа на моторот или дефект на уредите на воздухоп-
ловот во фазата на приод за слетување, задолжително 
треба од надлежната служба за контрола на летањето 
да побара првенство за слетување и помош ако му е 
потребна. 

 
Член 36 

(1) Екипажот на воздухопловот на кој дошло до по-
жар за време на летот, веднаш, без одложување ги 
превзема сите мерки предвидени за случај на пожар 
согласно Упатството за управување со дадениот тип на 
воздухоплов. 

(2) По успешно гаснење на пожар во лет, не е доз-
волено повторно стартување на моторот. 

(3) Ако и покрај сите превземени мерки, пожарот 
не е изгаснат, водителот на воздухопловот задолжител-
но треба да пристапи кон принудно слетување, со 
превземање на сите мерки на безбедност, а надлежната 
служба за контрола на летање ја известува за намерата 
и позицијата на воздухопловот. 

 
Член 37 

(1) Ако воздухоплов за време на летот претрпи ош-
тетување заради судир со некој летачки објект или 
птица, односно заради ненадејно влегување во градо-
носен облак, пилотот постапува согласно Упатството 
за управување со дадениот тип на воздухоплов и 
превзема други мерки за безбедност на летањето. 

(2) Ако заради оштетувањата воздухопловот не е 
способен за понатамошно безбедно летање, пилотот 
пристапува кон принудно слетување. 

(3) Пилотот ја известува надлежната служба за кон-
трола на летање за оштетувањата на воздухопловот, 
превземените мерки, немерите и позицијата на возду-
хопловот. 

 
Член 38 

(1) Во случај на нагло нарушување на здравјето или 
ранување на пилотот, член на екипажот или патник, 
пилотот задолжително треба да: 

- ја прекине задачата;  
- јави на надлежната служба за контрола на летање 

за случката и 
- изврши слетување на најблискиот аеродром или 

леталиште каде на болниот или повредениот може да 
му се пружи медицинска помош. 

(2) Ако воздухопловот е повеќесед, доколку е пов-
реден пилотот (водителот) на воздухопловот, управу-
вањето го превзема копилотот и постапува на начин 
согласно став 1 на овој член. 

 
Член 39 

(1) Губење на ориентација е состојба кога пилотот 
не може да ја утврди позицијата на воздухопловот во 
однос на земјата и не знае на кој курс треба да лета ка-
ко би ја извршил задачата, односно да слета на аерод-
ромот на базирање или на некој друг аеродром или ле-
талиште. 

(2) Во случај на губење на ориентација пилотот за-
должително треба да бара помош од надлежната служ-
ба за контрола на летање и да ја утврди преостанатата 
количина на гориво и можното понатамошно времетра-
ење на летот. 

(3) Ако и покрај помошта од надлежната служба за 
контрола на летањето и проверката на навигациските 
елементи, позицијата на воздухопловот не е утврдена, 
пилотот пристапува кон постапката за воспоставување 
на ориентација согласно начинот разработен во подго-
товката за лет, при што зазема и одржува елементи на 
лет кои најмногу одговараат на избраниот начин за 
воспоставување на ориентација и обезбедуваат најдол-
го траење на летот. 

(5) При летање во група, ако водителот на групата 
ја изгуби ориентацијата, водењето на групата го 
превзема неговиот заменик или пратител кој не ја изгу-
бил ориентацијата. Водителот на групата може повтор-
но да го превземе водењето на групата само ако во пот-
полност ја утврдил позицијата во однос на земјата. 

(6) Ако цела група на воздухоплови изгуби ориен-
тација, водителот на групата не го напушта водењето 
на групата, туку ги превзема сите мерки за воспоставу-
вање на ориентацијата. 

(7) Во ситуација на губиток на ориентација од ста-
вот (6) на овој член, или кога пилотот (водителот) на 
воздухопловот е несигурен во позицијата на воздухоп-
ловот, а радио-врската функционира нормално, задол-
жително треба да ја следи следната процедура: 

- транспондерот се префрла на код/ 7700 и 
- се трансмитира (емитува) порака за итност. 
(8) Доколку пилотот (водителот) на воздухопловот 

не е сигурен во функционирањето на радио-врската, за-
должително треба да ја следи следната процедура: 

- транспондерот се префрла на МОД – 3 КОД – 77/ 
7700; 

- го префрла приемникот на фрекфенција за нужда; 
- ако е можно се одржуваат визуелни услови на ле-

тање (VMC) и се употребуваат визуелни сигнали и 
светла, соодветни на ситуацијата и 
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- ако не е можно да се одржат визуелни услови на 
летање (VMC),  се постапува според процедурата за от-
каз на радио-врска во инструментални услови на лета-
ње (IMC).  

(9) Во краен случај кога ориентацијата не е можно 
да се воспостави, пилотот може да изврши слетување 
на погоден терен, да воспостави ориентација и да го 
продолжи летот.  

 
Член 40 

Во случај на појава на лажни чувства кај пилотот, 
за положбата на воздухопловот во воздушниот простор 
или во случај на паѓање на воздухопловот во неправил-
на положба, пилотот задолжително треба да ја сочува 
присебноста и да постапи според предвидените поста-
пки согласно Упатството за управување со дадениот 
тип на воздухоплов. 

 
Член 41 

(1) Во случај на нагло влошување на метеоролош-
ките услови за летање, доколку воздухопловот се најде 
во воздушен простор неповолен за летање, пилотот за-
должително треба со поволен маневар да го изведе воз-
духопловот од тој простор и понатамошното летање да 
го врши со избегнување на повторно влегување во тој 
простор. 

(2) Во случајот од ставот (1) на овој член, пилотот 
задолжително треба да ја прекине задачата и да се вра-
ти на аеродромот на базирање, алтернативен аеродром 
или на аеродром или леталиште кое обезбедува безбед-
но слетување и за тоа да ја извести надлежната служба 
за контрола на летање. 

 
Член 42 

Летање во воздушен простор неповолен за летање 
во смисла на овој правилник се смета: 

- влегување на воздухоплов во воздушен простор во 
кој постојат метеоролошки услови за инструментално 
летање (IMC), а воздухопловот не е опремен или еки-
пажот не е оспособен за инструментално летање (IFR); 

- влегување во воздушен простор со луњи и куму-
лонимбусни облаци и 

- летање на воздухоплов во воздушен простор во 
кој доаѓа до замрзнување на надворешните површини 
на воздухопловот кое не може во потполност да се от-
страни или спречи. 

 
Член 43 

(1) Радио-врската со пилотот на воздухопловот се 
смета за прекината ако на повеќе пати повторен повик 
пилотот не се јави за време од пет минути. 

(2) Пилот кај кого настапи прекин на радио-врската 
согласно ставот (1) на овој член за време на возењето 
кон полетно слетна патека заради полетување ја преки-
нува задачата и се враќа на стојалиштето. 

(3) Ако во тек на возењето дојде до прекин на ра-
дио-врската кај водителот на групата, во зависност од 
задачата, водењето го превзема заменикот и групата 
освен водителот, го продолжува извршувањето на зада-
чата или цела група се враќа на стојалиштето. 

(4) Заради воспоставување на радио-врската со пи-
лотот со кој таа е прекината, надлежната служба за 
контрола на летањето задолжително треба да: 

- организира повикување на пилотот на сите фрек-
венции (канали) за радио врска со кои воздухопловот 
располага; 

- нареди да се вклучат расположливите радио нави-
гациски средства и да, по можност, ја одреди позиција-
та на воздухопловот; 

- продолжи со давање на упатства и известувања на 
пилотот на воздухопловот и 

- му обезбеди на пилотот на воздухопловот првен-
ство во слетувањето, а по потреба да упати друг возду-
хоплов заради пружање помош и доведување на возду-
хопловот на слетување. 

 
Член 44 

(1) Во случај кога прекинот на радио врската се 
случи во аеродромската зона, пилотот постапува сог-
ласно Инструкцијата за користење на аеродромот. 

(2) Во случај кога прекинот на радио врската се 
случи надвор од аеродромската зона, ако летањето се 
врши во поволни метеоролошки услови, пилотот го 
продолжува летот, согласно со планот за летање, до-
колку не е поинаку одредено со задачата за лет, со тоа 
што е должен поинтензивно да го набљудува воз-
душниот простор. 

(3) Во случај кога прекинот на радио врската се 
случи надвор од аеродромската зона, ако летањето се 
врши во сложени метеоролошки услови според Прави-
лата за инструментално летање (IFR), пилотот задол-
жително треба да ги одржува елементите на летот до-
биени од надлежната служба за контрола на летањето 
до одредениот ориентир или радио-навигациско сред-
ство, а во понатамошниот лет согласно со задачата или 
планот за летање. 

(4) Во случај кога, во групно летање, настапи пре-
кин на радио-врската на водителот на групата, водење-
то на групата и одржувањето на радио-врската со над-
лежната служба за контрола на летањето ја презема за-
меникот на водителот на групата. 

(5) Ако настапи прекин на радио-врската и кај заме-
никот на водителот на групата, задачата се прекинува, 
а врската на групата со надлежната служба за контрола 
на летањето ја презема пилот во групата кој нема пре-
кин на радио-врската. 

(6) Комуникацијата помеѓу водителот и пратители-
те во групата, во случај на прекин на радио-врската, се 
врши со визуелни сигнали дадени во Прилог 3 од овој 
правилник кои се разработуваат во подготовката за ле-
тање, а дефинирани се во Програмата за летачка обука. 

(7) Во сите ситуации на прекин на радио-врската, 
пилотот задолжително треба да продолжи да ја извес-
тува надлежната служба за контрола на летањето за си-
те точки на летот согласно со задачата и планот за ле-
тање, како и за постапките кои има намера да ги пре-
земе.   

 
Член 45 

Во случај на отказ на радио-врска на воздухоплов, 
пилотот (водителот) на воздухопловот задолжително 
треба да ја следи следната процедура: 

- транспондерот се префрла на КОД / 7600; 
- го префрла приемникот на фрекфенција за нужда; 
- ако е можно да се одржуваат визуелни услови на 

летање (VMC) и да се употребуваат визуелни сигнали 
и светла, соодветни на ситуацијата и 

- ако не е можно да се одржат визуелни услови на 
летање (VMC), да се постапи според процедурата за от-
каз на радио-врска во инструментални услови на лета-
ње (IMC).  

 
Член 46 

(1) Пилотот (водителот) на воздухопловот задолжи-
телно треба да примени постапка за принудно слетува-
ње на воздухопловот секогаш кога не постојат услови 
за понатамошно безбедно летање, а особено ако: 

- настапи целосно прекинување на работата на мо-
торот; 
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- пожарот на воздухопловот не е изгаснат и 
-  дефектот или оштетувањето на виталните делови 

на воздухопловот оневозможуваат понатамошен безбе-
ден лет. 

 
Член 47 

(1) Принудно слетување е секое слетување на воз-
духоплов кое не е предвидено со задачата.  

(2) Принудното слетување од ставот (1) на овој 
член може да биде: 

- моментално и 
- превентивно. 
(3) Моментално принудно слетување од ставот (2) 

алинеја 1 на овој член  се врши кога ќе настапи таков 
вонреден настан кој оневозможува понатамошен лет 
или во голема мерка ја нарушил безбедноста на летот. 
Ова слетување се карактеризира со многу ограничено 
време за донесување на одлука, барање, избор и набљу-
дување терен за принудно слетување, како и невозмож-
ност на користење на силата на моторот за исправање 
на пресметката за слетување при неговото откажување. 

(4) Превентивно принудно слетување од ставот (2) 
алинеја 2 на овој член се врши кога понатамошното 
продолжување на летот би можело да доведе до момен-
тално принудно слетување или друг вонреден настан 
кој би предизвикал тешки последици по патниците, 
екипажот и воздухопловот.  

(5) Принудно слетување согласно ставот (4) на овој 
член може да се изврши на аеродром или надвор од ае-
родром (на избран терен или водена површина). 

 
Член 48 

(1) По принудното слетување екипажот задолжи-
телно треба да: 

- организира пружање медицинска помош на повре-
дените лица; 

- извести за принудното слетување (место, време, 
причина, состојба со екипажот, патниците и воздухоп-
ловот, потребни средства за поправка на воздухопло-
вот и можност за повторно полетување); 

- организира обезбедување и чување на воздухопло-
вот со помош на најблиската организациска единица на 
Министерството за внатрешни работи и 

- не дозволи отстранување или менување на трагите 
на принудното слетување од воздухопловот на земјиш-
тето до доаѓањето на комисијата за испитување на нез-
годи. 

(2) Во случај на принудно слетување на територија 
на странска држава екипажот задолжително треба да 
постапува согласно воздухопловните прописи на држа-
вата домаќин и правилата на меѓународното воздухоп-
ловно право. 

 
Член 49 

(1) Полетување на воздухоплов кој принудно сле-
тал не е дозволено, додека не се утврди причината и не 
се отстрани дефектот.  

(2) За полетување на хеликоптер кој превентивно 
принудно слетал, одлучува пилотот (водителот) на еки-
пажот на воздухопловот, доколку слетувањето не е из-
вршено заради неправилна работа на моторот или де-
фект на воздухопловот. 

 
Член 50 

(1) Ако пилот, во текот на летот, забележи дека не-
кој воздухоплов принудно слетал надвор од аеродром, 
задолжително за тоа ја известува надлежната служба за 
контрола на летање и ги соопштува следните податоци: 

- тип на воздухопловот; 
- позиција на принудното слетување; 

- време кога е воочен воздухопловот; 
- степенот на оштетување и бројот на лица околу 

воздухопловот и 
- знаците кои ги упатуваат преживеаните. 
(2) Екипажот на воздухопловот кој принудно сле-

тал, задолжително треба да ги користи расположливите 
средства и опрема, да го привлече вниманието на воз-
духоплов во лет или екипата за барање и спасување. 

(3) Кореспонденцијата помеѓу пилотот на возду-
хопловот во лет и екипажот на воздухопловот кој при-
нудно слетал се врши со знаци кои се дадени во При-
лог  4 кој е составен дел на овој правилник. 

 
XII.Специфики на летање на воздухоплов  

без екипаж 
 

Член 51 
(1) Внатрешниот пилот одговорен за мисијата, 

врши планирање и извршување на мисијата во соглас-
ност со зададената задача и правилата и процедурите за 
безбедно оперирање со воздухопловот без екипаж. За 
таа цел одговорниот на мисијата ќе ги користи сите ре-
левантни информации кои му се на располагање, мете-
оролошки прогнози, дадени извештаи за состојбата на 
воздухопловот (состојба со ресурси и сл.) и други ин-
формации кои можат да влијаат на безбедно оперирање 
со воздухопловот. 

(2) При планирањето, одговорниот за мисијата, тре-
ба да предвиди и колку гориво и масло е неопходно за 
извршување на мисијата, потребните рути и информа-
ции за времето на полетување и слетување, како и да го 
предвиди потребното време за подготовка, со цел нав-
ремено извршување на мисијата. 

(3) По планирањето на мисијата, одговорниот на 
мисијата треба да одржи подготовка (briefing) со цели-
от персонал кој ќе учестува во подготовката за лет и 
извршување на мисијата.  

(4) Доколку моменталните услови не дозволуваат 
одржување на брифинг поради итност на мисијата, ис-
тиот нема да се одржи, но одговорниот за мисијата за-
должително треба да му ги даде потребните информа-
ции за поготовка на лет на целиот персонал.  

(5) По секоја мисија следува анализа на извршената 
мисија (debriefing). 

 
Член 52 

(1) Воздухопловот без екипаж (UAS) е сложен сис-
тем кој е составен од земна станица (UGCS) систем за 
врска (GDT) и воздухоплов без екипаж. 

(2) Со цел непречено функционирање воздухопло-
вот без екипаж го опслужуваат: 

- внатрешен пилот-одговорен за мисија; 
- внатрешен пилот; 
- надворешен пилот; 
- воздухопловни техничари; 
- воздухопловни техничари за електроника, инстру-

менти и оптика и 
- воздухопловни техничари за земска станица. 
 

Член 53 
(1) Внатрешен пилот - одговорен за мисија од чле-

нот 52 став (2) алинеја 1 од овој правилник е одговорен 
за целосно извршување на мисијата (задачата). Внатре-
шен пилот - одговорен за мисија врши координација 
помеѓу останатите членови на тимот за управување и 
одржување во тек на траење на летот. Внатрешен пи-
лот - одговорен за мисија одржува и комуникација со 
надлежните органи за контрола на воздушниот сообра-
ќај и постапува по нивните препораки и наредби, освен 
ако тоа не е уредено со други прописи. 
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(2) Внатрешен пилот од членот 52 став (2) алинеја 2 
од овој правилник е одговорен за безбедно управување на 
воздухопловот и извршува задачи за време на мисијата 
кои му се дадени од страна на одговорниот на мисијата. 

(3) Надворешен пилот од членот 52 став (2) алинеја 
3 од овој правилник има задача безбедно да го полета и 
слета воздухопловот во координација со пилотот одго-
ворен за мисијата. 

(4) Воздухопловните техничари од членот 52 став 
(2) алинеја 4 од овој правилник имаат задача да ги од-
ржуваат надворешните површини и погонскиот дел на 
воздухопловот. 

(5) Воздухопловните техничари за електроника, 
инструменти и оптика  од членот 52 став (2) алинеја 5 
од овој правилник имаат задача за одржување на цен-
тралниот компјутер, електро-оптичките системи и сис-
темите за комуникација со воздухопловот. 

(6) Воздухопловните техничари за земска станица 
од членот 52 став (2) алинеја 6 од овој правилник имаат 
задача за одржување на земната станица (Universal 
Ground Control Station) и линкот за комуникација 
(Communication Data Link). 

 
XIII. Редовни постапки 

 
Член 54 

 (1) Во нормални услови комуникацијата помеѓу 
внатрешниот пилот - одговорниот за мисијата, надво-
решниот пилот и воздухопловните техничари се одвива 
преку внатрешен систем за комуникација (intercom 
system). Оваа комуникација се одвива за цело време на 
предполетниот преглед на воздухопловот, стартување-
то на моторот, влечењето на воздухопловот и поставу-
вање и вадење на каблите на писта, подготовките и 
прифаќање на воздухопловот по слетување, се до от-
странување на воздухопловот од пистата на безбедно 
место и гасење на моторот. Комуникацијата во одреде-
ни моменти е регулирана според QRH (quick reference 
handbook) издадена од производителот. 

(2) Во случај на неисправност на intercom системот, 
за комуникација ќе се користат рачни радио станици 
(Icom) на симплекс канал. 

 
Член 55 

(1) Техничкиот персонал нема да започне со подго-
товка на воздухопловот се додека не добие одобрување 
од одговорниот на мисијата.  

(2) По добивање на одобрувањето согласно ставот 
(1) на овој член техничарите започнуваат со подготов-
ка на воздухопловот и прво се започнува со визуелен 
преглед.  

(3) Покрај техничкиот персонал, визуелен преглед 
на воздухопловот врши и надворешниот пилот. 

(4) По извршените прегледи на воздухопловот, возду-
хопловот се конектира на специјално возило и се прават 
сите подготовки се додека водухопловот не биде подгот-
вен за стартување на моторот. За стартување на моторот  
потребно е одобрение од одговорниот на мисијата. 

(5) Моторот може да биде стартуван без одобрение 
од одговорниот на мисијата само кога се вршат провер-
ки за исправност или обука на персоналот, но не непос-
редно пред извршување на одреден лет. По стартување 
на моторот се започнува со проверка на истиот. Во ме-
ѓувреме одговорниот на мисијата врши координација  со 
сите релевантни лица за летот, проверува дали надво-
решниот пилот е на своето место, проверува со надлеж-
ната служба за контрола на летање дали има одобрение 
за поставување на кабли на писта и издава наредба на 
тимот да постави кабли на полетно слетна патека. 

Член 56 
 (1) За полетување на воздухоплов без екипаж, Ми-

нистерството за внатрешни работи преку свој коорди-
натор во надлежната служба за контрола на летање оп-
ределува временски период за условно забранета зона 
на аеродромот на полетување.  

(2) Условно забранета зона во смисла на ставот (1) 
на овој член се определува по барање на Министерство 
за внатрешни работи во временски период во кој нема 
најавено воздушен сообраќај на цивилни воздухоплови 
на аеродромот.Условно забранета зона се одредува и 
над реонот на оперативната задача. 

(3) По приемот на барањето од ставот (2) на овој 
член, давателот на услуги на воздухопловна навигација 
задолжително објавува “Нотам” за временски период 
определен во барањето. 

 
Член 57 

(1) Кога ќе бидат исполнети сите услови од членот 
56 од овој правилник одговорниот на мисијата издава 
одобрение за поставување на воздухопловот на полет-
но слетна патека.  

(2) По завршување на сите подготовки, одговорни-
от на мисијата контролата над воздухопловот му ја 
препушта на надворешниот пилот и издава наредба за 
ослободување на воздухопловот. Во истиот момент 
надворешниот пилот започнува процедура за полету-
вање.  

(3) Доколку се користи автоматско полетување ко-
мандата на воздухопловот се издава од земната ста-
ница, а надворешниот пилот е подготвен во секое вре-
ме да преземе контрола над воздухопловот. 

(4) Веднаш по полетување помеѓу втор и трет зас-
врт од школски круг надворешниот пилот го качува 
воздухопловот  на 2000ft по QNH и му предава контро-
ла на внатрешниот пилот кој го води воздухопловот во 
одредена зона за качување.  

(5) По качувањето на надморска висина 4000ft по 
QNH воздухопловот се упатува на местото каде треба 
да ја изврши мисијата. 

 
Член 58 

(1) Техничкиот персонал и надворешните пилоти ја 
собираат опремата за слетување, ја напуштаат полетно 
слетната патека и за тоа го известуваат одговорниот за 
мисијата.  

(2) Веднаш по известувањето од ставот (1) на овој 
член одговорниот за мисијата задолжително  веднаш ја 
известува надлежната служба за контрола на летање 
кога полетно слетната патека ќе биде чиста од опрема 
и персонал. 

(3) За цело време од полетување до слетување, воз-
духопловот лета со вклучен транспондер (IFF) и е вид-
лив за службите кои вршат контрола на воздушниот со-
обраќај. На местото каде воздухопловот ја извршува 
мисијата се најавува зона за работа. Исто така возду-
хопловот е опремен со сите светла кои се неопходни за 
визуелно раздвојување ноќе. 

(4) Во одредени случаи во зависност од сложеноста 
и степенот на класификација на мисијата која се из-
вршува, транспондерот и светлата на воздухопловот 
можат да бидат исклучени.  

(5) За исклучувањето на светлата од ставот (4) на 
овој член, претходно ќе бидат известени службите кои 
вршат контрола на воздушниот сообраќај.  

(6) За време на летањето воздухопловот без екипаж 
се третира како секој друг воздухоплов.  
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Член 59 
(1) Најмалку дваесетина минути непосредно пред 

слетувањето одговорниот на мисијата задолжително 
треба да обезбеди временски слот за слетување на воз-
духопловот, за тој да побара дозвола од надлежната  
служба за контрола на летање. 

(2) По добивање на дозволата од ставот (1) на овој 
член одговорниот на мисијата издава наредба за поста-
вување на кабли на писта и издава наредба на технич-
киот персонал и надворешните пилоти да се подготват 
за слетување и прием на воздухопловот. 

(3) По извршување на процедурите од ставовите (1) 
и (2) на овој член, внатрешниот пилот го доведува воз-
духопловот на точка на 2000ft по QNH над местото ка-
де што е поставен надворешниот пилот и по воспоста-
вувањето визуелен контакт му предава контрола на 
надворешниот пилот.  

(4)Надворешниот пилот треба да го слета воздухоп-
ловот безбедно.  

(5)Доколку слетувањето се врши автоматски, ко-
мандата за слетување се дава од земната станица, а 
надворешниот пилот е подготвен на своето место во 
секое време да преземе контрола над воздухопловот. 

(6) По слетувањето и застанувањето одговорниот на 
мисијата издава наредба за излегување на писта, при-
фаќање на воздухопловот и собирање на опремата за 
слетување.  

(7) Откако техничкиот персонал и надворешниот 
пилот ќе ја напуштат полетно слетната патека, одго-
ворниот на мисијата задолжително веднаш ја известува 
надлежната служба за контрола на летањето. 

 
 

Член 60 
(1) Комуникацијата со контролата на воздушниот 

простор се врши на англиски или на македонски јазик 
по веќе усвоена фразеологија во областа на воздухоп-
ловството.  

(2) За време на обука на внатрешни пилоти - одго-
ворни за мисија и внатрешни пилоти  комуникацијата 
се води исклучиво на англиски јазик. 

(3) Одговорен за водење на комуникацијата од ста-
вот (1) на овој член е одговорниот за мисијата, а во не-
гово отсуство комуникацијата ја врши внатрешниот 
пилот.  

(4) Внатрешниот пилот задолжително го известува 
одговорниот за мисијата по неговото враќање за сите 
примени и предадени пораки и ново настанатата ситуа-
ција во воздушниот простор. 

 
Член 61 

(1) Целата комуникација на одговорниот на мисија-
та со надлежната служба за контрола на летањето се 
одвива преку стационарна воздухопловна радио стани-
ца на веќе утврдени фреквенции утврдени со AIP 
Macedonia (Зборник на воздухопловни информации на 
Македонија).  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, 
единствено кога станува збор за оперативни летови кои 
мора да останат тајни, пилотот нема да воспостави ра-
дио-врска со надлежната контрола на летање по изле-
гување од контролираната зона (CTR). Во тој случај, во 
аеродромската контролна кула задолжително треба да 
има присутен раководител на летање - припадник на 
воздухопловните единици на Министерството за внат-
решни работи кој ќе воспостави криптирана радио-
врска со внатрешниот пилот на воздухопловот и кој 
што ќе ја координира работата со надлежната служба 
за контрола на летање. 

(2) Во случај на престанок на работа на стационар-
ните радио станици ќе се користат рачни воздухоплов-
ни радио станици на истите фреквенции или ќе се ко-
ристи телефонска врска со надлежната служба за кон-
трола на летање. 

(3) Во случај на вонредни постапки и летови за обу-
ка ќе се постапува според Договорот склучен меѓу М-
НАВ АД Скопје и Министерството за внатрешни ра-
боти. 

 
XV. Вонредни постапки 

 
Член 62 

(1) Сите постапки кои ќе ги преземат пилотите во 
вонредни ситуации треба да бидат во согласност со 
QRH од производителот. 

(2) При појава на вонреден случај во воздухопловот 
се преземаат следните процедури: 

- најпрво се стабилизира летот на Unmanned Aerial 
Vehicle; 

- се координираат понатамошните постапки со над-
лежната служба за контрола на летање и 

- се одработуваат дефинираните вонредни постапки 
дадени во QRH. 

 
Член 63 

(1) Во случај на тежок дефект на леталото, истото 
се упатува кон местото за принудно слетување.  

(2) Местото за принудно слетување е површина на 
која нема населено место и на која слетувањето на воз-
духопловот не претставува непосредна опасност за чо-
вечки живот. 

(3) Место за принудно слетување согласно ставот 
(1) на овој член со најголем приоритет е аеродромот 
„Александар Велики“ – Скопје, каде е најголема веро-
јатноста дека воздухопловот може да слета безбедно. 

(4) Дополнителните места за принудно слетување 
се дефинираат однапред.  

(5) Ако воздухопловот нема потенцијал за едрење 
до аеродромот, истиот автоматски се упатува до место-
то за принудно слетување со најголем потенцијал.  

   
Член 64 

(1) Во случај на губење на комуникација со возду-
хопловот, истиот се приклучува на претходно дефини-
ра рута наречена No-Comm рута.   

(2) No-Comm рутата од ставот (1) на овој член се 
планира да поминува над ненаселени места со цел да 
не предизвикува опасност за човечки живот.  

(3) Последната точка од No-Comm рутата е место за 
принудно слетување.  

(4) На последната точка воздухопловот ќе се обиде 
да воспостави комуникација со земната станица и до-
колку не успее ќе лета над местото за принудно слету-
вање се додека во него има гориво. 

 
XVI. Завршна одредба 

 
Член 65 

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

 
Бр.-13.1.1-62172/1 Министер 

3 октомври 2016 година за внатрешни работи, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4188. 

Врз основа на член 72 став 3 од Законот за прекр-

шоците („Службен весник на Република Македонија“ 

број 124/15), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ  ВО ПРЕКР-

ШОЧНА ПОСТАПКА ПРЕД  ПРЕКРШОЧНИОТ  

ОРГАН НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината и начи-

нот на определување на реално направените трошоци 

во прекршочна постапка пред прекршочниот орган на 

Царинската управа. 

 

Член 2 

Висината на реално направените трошоци во прекр-

шочната постапка пред прекршочниот орган на Царин-

ската управа изнесува 250,00 денари за секоја прекр-

шочна постапка. 

 

Член 3 

Реално направените трошоци во прекршочната по-

стапка пред прекршочниот орган на Царинската управа 

се определуваат врз основа на  трошоците за: 

- препорачана достава на писменото во прекршоч-

ната постапка; 

- коверт/плико (големо, средно и мало) и 

- хартија користена во прекршочната постапка (А4 

формат).  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

           Бр. 20-6106/2  

  4 октомври 2016 година Министер за финансии, 

             Скопје м-р Кирил Миноски, с.р. 

       

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

4189. 

Врз основа на член 27 став 9 и член 54 став 6 од За-

конот за ученичкиот стандард („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 

15/13, 41/14, 146/15 и 30/16), министерот за образова-

ние и наука во согласност со министерот за информа-

тичко општество и администрација, дoнесе  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА СМЕСТУВА-

ЊЕ ВО УЧЕНИЧКИ ДОМ И ОБРАЗЕЦОТ НА БА-

РАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА, СО 

ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                        

Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на бара-

њето за сместување во ученички дом и образецот на 

барањето за доделување стипендија, со потребната до-

кументација. 

 

Член 2 

Образецот на барањето за сместување во ученички 

дом е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог број 1, кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Образецот на барањето за доделување стипендија е 

отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог број 2, кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Образецот на барањето за доделување стипендија 

за ученици Роми е отпечатен на хартија со бела боја во 

А4 формат.  

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог број 3, кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 12/2-3829/2 Бр. 20-13792/1 

10 октомври 2016 година 30 септември 2016 година 

Скопје Скопје 

  

Министер за информатичко Министер 

општество и администрација, за образование и наука, 

Марта Арсовска Томовска, с.р. Пиштар Лутфиу, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

4190. 
По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Правилник за измена и дополнување на 

Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
185/2016) направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЧЛЕНСТВО  
ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД 

 
Образецот 1 се заменува со следниот образец: 
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Член на Советот на експерти, 

Елизабета Видовиќ, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4191. 
Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник РМ“ бр.150/07), објавува  
 

О Г Л А С 
ЗА ИЗБОР НА 

 
I 

1. Еден јавен обвинител во Јавното обвинителство 
на Република Македонија 

 
II 

2. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-
телство Гостивар 

 
III 

3. Двајца јавни обвинители во Вишото јавно обви-
нителство Скопје 

 
IV 

4. Основен јавен обвинител на  Основното јавно об-
винителство Битола 

 
V 

5. Пет јавни обвинители во Основното јавно обви-
нителство за гонење на организиран криминал и коруп-
ција - Скопје 

                          
Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен  

условите предвидени во члeн 44, 45 и член 46 од Зако-
нот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 
150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот 
за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр 111/08), 
потребно е како посебен услов да исполнуваат: 

 
I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Јав-

ното обвинителство на Република Макеоднија, потреб-
но е како посебен услов да исполнуваат работно искус-
тво од најмалку осум години со потврдени резултати 
во работата, по положениот правосуден испит. 

II. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на 
Вишото јавно обвинителство Гостивар, потребно е  ка-
ко посебен  услов  да имаат  работно искуство од нај-
малку  пет години стаж како јавен обвинител, со пот-
врдени резултати во работата.  

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во 
Вишото јавно  обвинителство Скопје, потребно е  како 
посебен  услов да имаат  работно искуство од најмалку  
пет години  со потврдени резултати  на правни работи 
по положениот правосуден испит 

IV. Кандидатите за избор на Основен јавен обвини-
тел на Основното јавно обвинителство Битола,  потреб-
но е како посебен услов да имаат работно искуство од 
најмалку три години стаж како јавен обвинител со пот-
врдени резултати во работата. 

V. Кандидатите за избор на  јавен обвинител  во Ос-
новното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција потребно е како посебен услов 
да имаат работно искуство од најмалку четири  години 
стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во 
работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, уверение за државјанство и ле-
карско уверение (двете да не се постари од шест месе-
ци од денот на нивното издавање), доказ за работен 
стаж, диплома или уверение за завршен Правен факул-
тет и потврда за положен правосуден испит во ориги-

нал или заверено на нотар, да ги достават до Советот 
на јавните обвинители на Република Македонија на ул. 
„Кеј Димитар Влахов“ бр.4, V спрат во рок од 15 дена 
од објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

Приемот на документи е секој работен ден од 08:30 
до 16:00 часот. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.                                                  
 

Бр. 08-199/1 Совет на јавните обвинители 
12 октомври 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Петар Аневски, с.р. 

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4192. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 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 и 53/16), и член 10, став 5 од 
Правилникот за повластени производители на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12,  63/13 
и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за 
проектирање, градежништво, производство и услуги 
ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАТИОН 
ДОО Скопје, на ден 12.10.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија за 
хидроелектроцентралата „МХЕЦ КАДИНА РЕКА - 
реф.бр. 158“, УП1 бр.08-16/13 од 8.5.2013 година, на 
Друштвото за проектирање, градежништво, производство 
и услуги ИТАЛИАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРА-
ТИОН ДОО Скопје, се продолжува до 16.10.2016 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-16/13  

12 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

___________ 
4193. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 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 и 53/16) и член 8, став 1 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на хидроелектрична енер-
гија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA 
ENERGY ДООЕЛ Тетово за издавање на привремено 
решение за стекнување на статус на повластен произ-
водител на електрична енергија произведена од обнов-
ливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 
13.10.2016 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на хидроелек-

трична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER 
NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, со седиште на ул. 
Јане Сандански бр.64, Тетово, му се издава решение за 
стекнување на привремен статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за хидроелектроцентралата 
„MХЕЦ Одранска река со реф.бр.105” со планирана 
моќност од 282 kW и со локација реф.бр. 105, КО 
Одри, Општина Теарце (согласно Договор за концесија 
за вода за изградба на мали хидроелектрични централи 
за производство на електрична енергија склучен поме-
ѓу Министерство за економија со бр.12-2867/10 од 
20.3.2012 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.0306-2 
од 19.3.2012 година, Анекс на Договор за концесија за 
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија склучен помеѓу 
Министерство за економија со бр.12-2222/1 од 
18.3.2015 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-
1/15 од 19.3.2015 година, Анекс на Договор за концеси-
ја за вода за изградба на мали хидроелектрични центра-
ли за производство на електрична енергија склучен по-
меѓу Министерство за економија со бр.12-6406/1 од 
27.10.2015 година и Друштвото за производство на 
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-
1/10 од 28.10.2015 година, Анекс на Договор за конце-
сија за вода за изградба на мали хидроелектрични цен-
трали за производство на електрична енергија склучен 
помеѓу Министерство за економија со бр.12-2624/1 од 
29.3.2016 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-4/1 
од 30.3.2016 година и Анекс на Договор за концесија за 
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија склучен помеѓу 
Министерство за економија со бр.12-4566/1 од 
28.7.2016 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.01-
2/19 од 29.7.2016 година).  

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово, со седиште 
на ул. Јане Сандански бр.64, Тетово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-226; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „MХЕЦ Одранска река со реф.бр.105“; 

- податоци за локација на електроцентралата: 
реф.бр. 105, КО Одри, Општина Теарце; 

- планирана моќност на електроцентралата: 282 kW; 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 1.260.945 kWh; 
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуш-

тена во употреба: согласно Договор за концесија за во-
да за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија склучен помеѓу 
Министерство за економија со бр.12-2867/10 од 
20.3.2012 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 

SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.0306-2 
од 19.3.2012 година, Анекс на Договор за концесија за 
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија склучен помеѓу 
Министерство за економија со бр.12-2222/1 од 
18.3.2015 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-
1/15 од 19.3.2015 година, Анекс на Договор за концеси-
ја за вода за изградба на мали хидроелектрични центра-
ли за производство на електрична енергија склучен по-
меѓу Министерство за економија со бр.12-6406/1 од 
27.10.2015 година и Друштвото за производство на 
хидроелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-
1/10 од 28.10.2015 година, Анекс на Договор за конце-
сија за вода за изградба на мали хидроелектрични цен-
трали за производство на електрична енергија склучен 
помеѓу Министерство за економија со бр.12-2624/1 од 
29.3.2016 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-4/1 
од 30.3.2016 година и Анекс на Договор за концесија за 
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија склучен помеѓу 
Министерство за економија со бр.12-4566/1 од 
28.7.2016 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.01-
2/19 од 29.7.2016 година; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
25.10.2016 година. 

3. Хидроелектроцентралата „MХЕЦ Одранска река 
со реф.бр.105” со планирана моќност од  282 kW и со 
локација реф.бр. 105, КО Одри, Општина Теарце (сог-
ласно Договор за концесија за вода за изградба на мали 
хидроелектрични централи за производство на елек-
трична енергија склучен помеѓу Министерство за еко-
номија со бр.12-2867/10 од 20.3.2012 година и Друш-
твото за производство на хидроелектрична енергија 
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY 
ДООЕЛ Тетово со бр.0306-2 од 19.3.2012 година, 
Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на 
мали хидроелектрични централи за производство на 
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-2222/1 од 18.3.2015 година и Друш-
твото за производство на хидроелектрична енергија 
СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY 
ДООЕЛ Тетово со бр.03-1/15 од 19.3.2015 година, 
Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на 
мали хидроелектрични централи за производство на 
електрична енергија склучен помеѓу Министерство за 
економија со бр.12-6406/1 од 27.10.2015 година и 
Друштвото за производство на хидроелектрична енер-
гија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA 
ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-1/10 од 28.10.2015 
година, Анекс на Договор за концесија за вода за из-
градба на мали хидроелектрични централи за произ-
водство на електрична енергија склучен помеѓу Ми-
нистерство за економија со бр.12-2624/1 од 29.03.2016 
година и Друштвото за производство на хидроелек-
трична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER 
NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.03-4/1 од 
30.3.2016 година и Анекс на Договор за концесија за 
вода за изградба на мали хидроелектрични централи за 
производство на електрична енергија склучен помеѓу 
Министерство за економија со бр.12-4566/1 од 
28.7.2016 година и Друштвото за производство на хид-
роелектрична енергија СУПЕР НОУВА ЕНЕРГИ, 
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SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Тетово со бр.01-
2/19 од 29.7.2016 година), треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение може да поднесе бара-
ње до Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија за продолжување на важноста на ова 
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија. 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија. 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
УП1 бр. 08-60/16  

13 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

________ 
4194. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 6 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 и 53/16), и член 10, став 5 од 
Правилникот за повластени производители на елек-
трична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 
97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство на електрична енергија 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, на ден 
12.10.2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
УП1 бр. 08-279/14 од 30.12.2014 година, на Друштвото 
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје,  се продолжува до 
6.2.2017 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-279/14  

12 октомври 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

СОВЕТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И 
ПОКРЕНУВАЊЕ НA ПОСТАПКА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗA СУДИЈА 

4195. 

Врз основа на член 38 од Законот за Советот за ут-
врдување на факти и покренување нa постапка за ут-
врдување одговорност зa судија, Советот на седницата 
одржана на ден 17.12.2015 година, донесе  

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ФАКТИ И ПОКРЕНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој деловник се уредува постапката и начинот 

на работа на Советот за утврдување на факти и покре-
нување на постапка за утврдување одговорност за су-
дија (во понатамошниот текст: Совет) како и други 
прашања од надлежност на Советот.  

 
Член 2 

Седиштето на Советот е во Скопје.  
На зградата во која се наоѓа седиштето на Советот е 

истакнат натпис во кој е содржан називот и седиштето 
на Советот, грбот и знамето на Република Македонија. 

 
Член 3 

Советот има свој печат, штембил, приемен штем-
бил и штембил за правосилност. 

Печатот има облик на круг со пречник од 32 мм., кој 
го содржи името Република Македонија, грбот на Репуб-
лика Македонија, називот и седиштето на Советот.  

Штембилот има правоаголен облик со димензии: 60 х 
30 мм. на кој се наоѓа грбот на Република Македонија и 
натпис „Република Македонија-Совет за утврдување на 
факти и покренување на постапка за утврдување одговор-
ност за судија“, број, место и датум, година-Скопје“.  

Печатот и штембилот се ставаат на одлуките, предло-
зите, решенијата и другите акти кои ги донесува Советот.  

Приемниот штембил има правоаголен облик со ди-
мензии 65 х 30 мм., над кој се наоаѓа натпис: „Република 
Македонија-Совет за утврдување на факти и покренување 
на постапка за утврдување одговорност за судија-Скопје“, 
а во средината во определените графи се наоѓаат зборови-
те „примено“, „архивски знак“, „број“ и „прилог“. 

Приемниот штембил се става на поднесоците што 
се доставуваат до Советот и се заведуваат во деловод-
никот.  

Штембилот за правосилност има правоаголен облик 
со димензии 50 х 30 мм. на кој стои: „ОДЛУКАТА Е 
ПРАВОСИЛНА, натпис Совет за утврдување на факти 
и покренување на постапка за утврдување одговорност 
за судија, број на одлуката, датум на правосилност и 
потпис на овластеното лице.  

Со штембилот за правосилност се констатира денот 
на правосилноста на одлуката на Советот.  

 
Член 4 

Со печатот, штембилот, приемниот штембил и 
штембилот за правосилност ракува работник што ќе го 
определи генералниот секретар на Советот кој е одго-
ворен за нивната употреба.  

 
II. НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ 

 
Член 5 

За прашањата од својот делокруг утврдени со Уста-
вот и закон, Советот ги разгледува и за нив одлучува 
на седница.  
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Член 6 
Членовите на Советот во салата за состаноци седат 

по следниот редослед: претседателот на Советот седи 
на централното место на масата, од десната страна се-
ди неговиот заменик, а  потоа членовите на Советот од 
редот на универзитетските професори според возраста, 
а до нив членот на советот од редот на адвокатите. Од 
левата страна до Претседателот на Советот седат чле-
новите на Советот од редот на судиите според воз-
раста, а потоа членовите на Советот од редот на јавни-
те обвинители според возраста.  

Секој член на советот седи на точно определено место 
и пред него стои натпис: Совет за утврдување на факти и 
покренување на постапка за утврдување одговорност за 
судија, името и презимето на членот на Советот.  

Ако на седницата на Советот присуствуваат и други 
лица, тие седат после составот на членовите на Советот.  

 
Член 7 

Претседателот на Советот ги свикува седниците и 
со нив раководи.  

Претседателот е должен да свика седница и по 
предлог на најмалку три члена на Советот. Седницата 
може да се одржи ако е присутно мнозинство од вкуп-
ниот број на членови со право на глас, доколку со за-
кон поинаку не е определено.  

Поканата за седница со предлог на дневниот ред и 
со изготвен материјал се доставува до членовите на Со-
ветот најмалку 3 дена пред одржување на седницата.  

Предлогот на дневниот ред се утврдува со мно-
зинство гласови од присутните членови.  

Поради итни и неодложни работи, седницата на Со-
ветот може да се закаже и одржи и во пократок рок од 
рокот утврден во ст.3 на овој член.  

Членот на Советот кој е известител по определено 
прашање, може да излага најмногу 15 минути, а по 
одобрување на претседателот на Советот и повеќе.  

Член на Советот може да дискутира по определено 
прашање од дневниот ред најмногу 5 минути, со право 
на повторна дискусија од 3 минути.  

На седницата на Советот, покрај членовите, присус-
твува и лице што ќе го определи Советот од редот на 
стручната служба на Советот. 

Советот своите одлуки ги носи со гласање. Членот 
на Советот гласа „за“ или „против“ (не може да гласа 
„воздржано“). 

 
Член 8 

За работата на членовите на Советот се води запис-
ник и стенографски белешки, односно тонско снимање.  

Записникот го води лице што ќе го определи Сове-
тот од редот на стручната служба на Советот. 

Во записникот се наведува: денот, времето и место-
то на одржување на седницата, присутните на седни-
цата, дневниот ред што е утврден, наводите; изјаснува-
њето и предлозите на присутните на седницата што не 
се членови на Советот, посебните процедурални пред-
лози на членовите на Советот по кој Советот гласал и 
одлуките на Советот.  

Записникот од седницата на Советот се води во по-
себна книга за записници. Записникот, во книгата за за-
писници, го потпишуваат Претседателот на Советот  и 
лицето што го води записникот. Одлуките што ги до-
нел Советот ги изготвува Претседателот на Советот 
или лице што ќе го определи Претседателот на советот 
од редот на стручната служба на Советот.  

Примерок од записникот се доставува до членовите на 
Советот. Членот на Советот може да стави забелешка на 
записникот која се разгледува на седница на Советот и по 
која Советот донесува заклучок, кој што е составен дел на 
записникот на кој се однесува забелешката.  

Записникот што Советот ќе го усвои со мнозинство 
гласови од присутните членови на седницата го потпишу-
ваат претседателот на Советот и лицето што го водело за-
писникот од редот на стручната служба на Советот. 

Записниците од седниците кои се однесуваат на 
поднесување на барање до Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, за поведување постапка за одговорност 
за судија или претседател на суд, се доверливи. 

 
Член 9 

Советот е надлежен: 
- да расправа поединечно по сите претставки и поп-

лаки поднесени од граѓаните, правните лица, претседа-
тели на судови, за работата на судиите или претседате-
ли на судови, како и за одолжување на судските поста-
пки, како и по допрен глас и други добиени сознанија 
за работата на судиите или претседатели на судови (во 
натамошниот текст: иницијатива);  

- да прибавува податоци и докази кои се од интерес 
за утврдување на состојбата во врска со наодите во 
иницијативата; 

- да прибавува податоци и докази кои се од интерес 
за утврдување на состојбата во врска со наодите во 
иницијативата кои се наоѓаат кај државен орган, орган 
на единица на локалната самоуправа или кај физичко 
или правно лице на кое му е доверено вршење на јавни 
овластувања, кои се должни без надомест да ги доста-
ват до Советот во рокот определен во барањето; 

- да врши непосреден увид во судски и други списи 
и досиеја кои се од интерес на Советот за утврдување 
на фактите во врска со наодите во иницијативата;  

- да ги разгледува извештаите на Судскиот совет на 
Република Македонија за работата на судиите и судо-
вите во Република Македонија; 

- да поднесува барање за поведување на постапка за 
одговорност на судија или претседател на суд до Суд-
скиот совет на Република Македонија;  

- да го застапува барањето за поведување на поста-
пка за одговорност на судија или претседател на суд 
пред Судскиот совет на Република Македонија;  

- да изготвува годишен извештај за работите од сво-
јата надлежност, кој го објавува на веб страницата на 
Советот, најдоцна до 1-ви февруари во тековната годи-
на за претходната година, и 

- врши други надлежности утврдени со закон.  
Советот задолжително најмалку еднаш во текот на 

една работна недела одржува седница на која расправа 
поединечно по сите иницијативи и донесува одлука, 
најмногу во рок од 40 дена од денот на поднесената 
претставка или поплака, односно од денот на допрени-
от глас или друго добиено сознание.  

  
1. Јавност во работата 

 
Член 10 

Седниците на Советот се јавни.  
Јавноста може да биде исклучена само со одлука на 

Советот заради заштита на угледот и интегритетот на 
судијата или кандидатот за судија. За исклучување на 
јавноста од седниците, Советот одлучува со двотретин-
ско мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот со право на глас.  

 
2. Претседател на Советот 

 
Член 11 

Со работата на Советот раководи претседател на 
Советот. 

Претседателот на Советот го избира Советот на сед-
ница од редот на членовите на Советот со мнозинство 
гласови од вкупниот број членови на Советот, со мандат 
кој трае две години, без право на повторен избор.   

Кандидат за претседател на Совет, може да предло-
жи секој член на Советот со тоа што треба да обезбеди 
поддршка од најмалку три члена на Советот, со јавно 
гласање. Член на Советот може да даде поддршка само 
на еден предлог за кандидат за претседател на Советот.  

Изборот на претседател се врши со тајно гласање 
според редоследот на предложените кандидати, а по-
стапката ја спроведува тричлена комисија од редот на 
членовите на Советот.  
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За претседател е избран кандидатот кој добил мно-
зинство на гласови од вкупниот број на членови на Советот.  

Ако има повеќе кандидати, во вториот круг на гласање 
одат двајцата кандидати со најмногу добиени гласови.  

Ако ниту еден кандидат не добие потребно мно-
зинство на гласови, постапката за избор се повторува.  

Советот по предлог на претседателот на Советот, на 
истата седница на која се избира и претседател, избира 
и заменик кој го заменува во негово отсуство. 

Заменикот Претседател се избира со јавно гласање, 
со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот.  

Мандатот на заменикот трае колку и мандатот на 
Претседателот на Советот.  

 
Член 12 

Претседателот на Советот: 
- го претставува Советот; 
- претседава и раководи со седниците;  
- учествува во работата и одлучувањето на Советот;  
- ги потпишува одлуките, предлозите и други акти 

на Советот и се грижи за нивно извршување;  
- се грижи за спроведување на Деловникот на Сове-

тот;  
- врши други работи определени со закон и Делов-

никот, и 
- комуницира со јавноста доколку не определи дру-

го лице за тоа. 
Претседателот на Советот изготвува распоред за ра-

бота на Советот, по претходно прибавено мислење од 
седница на Советот.  

Претседателот на Советот формира комисии и ра-
ботни тела за редовно работење на Советот. 

Претседателот на Советот врши распоред на адми-
нистративни службеници кои ќе соработуваат со чле-
новите на Советот. 

 
3. Член на Советот 

 
Член 13 

Членовите на Советот во вршење на функцијата 
член на Советот, се еднакви во правата и обврските.  

Мандатот на избраните членови трае четири го-
дини, без право на повторен избор. 

Мандатот на член кој е избран на дополнителни из-
бори, поради предвремен престанок на мандатот на член 
на Советот на чие место е избран, трае четири години. 

 
Член 14 

Членот на советот ги има следните права, обврски и 
одговорности: 

- учествува во работата и во одлучувањето на Советот; 
- дава иницијативи, предлози и мислења по праша-

ња од надлежност на Советот; 
- учествува во работата на Советот во кој е избран;  
- по заклучок за Советот остварува увид во работа-

та на судија или претседател на суд и презема други 
дејствија и за тоа му поднесува извештај на Советот;  

- по заклучок на Советот, го застапува Советот во 
постапка за утврдување на одговорност на судија или 
претседател на суд, пред Судскиот совет на Република 
Македонија;  

- одговорен е за повреда на Уставот и закон во 
врска со вршење на функцијата во Советот, и  

- врши и други работи определени со закон. 
 

III. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ ЗА ОД-
ГОВОРНОСТ НА СУДИЈА ИЛИ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУД 

 
Член 15 

Постапката за утврдување на факти за одговорност 
за судија или претседател на суд (во понатамошниот 
текст: постапка), се поведува во рок од 6 месеци од де-
нот на сознавање на сторената повреда, но не подолго 
од 3 години од денот на сторување на повредата.   

Постапката е итна и од доверлив карактер, се води 
без присуство на јавност и со почитување на угледот и 
достоинството на судијата или претседателот на судот, 
при што се води сметка за заштита на личните подато-
ци на судијата или претседателот на судот, согласно со 
прописите за заштита на личните податоци.  

По барање на судијата или претседателот на судот, 
Советот ќе одлучи постапката да се води со присуство 
на јавноста.  

 
Член 16 

Советот по повод поднесената иницијатива, од сво-
ите редови определува известител кој по разгледување 
на иницијативата доставува извештај до Советот за тоа 
дали иницијативата е навремена, дозволена, целосна 
или основана.  

Врз основа на извештајот од ст.1 на овој член, Со-
ветот расправа.  

Советот ќе ја отфрли иницијативата и за тоа ќе го 
извести подносителот, ако:  

- иницијативата е поднесена за дејствие кое не 
претставува повреда согласно со закон; 

- настапила застареност, и  
- иницијативата е поднесена од неовластено лице. 
При одлучувањето, Советот е врзан за фактичката 

состојба изнесена во иницијативата за поведување на 
постапка.  

Советот врз основа на извештајот од ст.1 на овој 
член, расправа и доколку најде дека иницијативата е 
ненавремена, нецелосна, неоснована или недозволена, 
ќе ја отфрли иницијативата и за тоа ќе го извести под-
носителот.  

Доколку Советот ја прифати иницијативата, од сво-
ите редови формира Комисија за утврдување на факти-
те во врска со наодите истакнати во иницијативата (во 
понатамошниот текст: Комисија), во состав од претсе-
дател и два члена.  

Советот од своите редови определува еден заменик 
на претседателот на Комисијата и еден заменик на чле-
новите на Комисијата.  

Заменикот за членовите на Комисијата може да за-
мени само еден член при одржување на состаноците и 
расправите. 

 
Член 17 

Комисијата ја доставува иницијативата и доказите 
лично до судијата или Претседателот на судот против 
кои е поднесена иницијативата. 

Судијата или Претседателот на судот може писме-
но да одговори на наводите во иницијативата или да 
даде усна изјава на записник, во рок од 8 дена од доби-
вање на иницијативата. Судијата или Претседателот на 
судот против кои е поднесена иницијативата, има пра-
во на бранител којшто самиот го известува и го обезбе-
дува на расправата.  

Заедно со одговорот на иницијативата, судијата или 
Претседателот на судот ги доставува сите докази врз ос-
нова на кои го заснова својот одговор на барањето или со 
кои ги побива наводите и доказите во иницијативата. 

Судијата или Претседателот на судот во одговорот на 
иницијативата е должен да ја наведе адресата на која ќе 
му се доставуваат писмената во текот на постапката по 
писмен пат, како и електронската адреса на која писмена-
та ќе му се доставуваат по електронски пат.  

Писмената во текот на постапката се доставуваат по 
пошта со препорачана пратка лично до судијата или 
Претседателот на судот и по електронски пат на адре-
сата наведена во одговорот на иницијативата во ставот 
5 од овој член.  

Доколку судијата или Претседателот на судот не се 
затече на адресата од ставот 5 на овој член, доставува-
чот заради прием на писменото ќе остави писмено из-
вестување со кое се известува да дојде во определен 
ден и час во определена просторија на судот за прием 
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на писменото. Ако судијата или Претседателот на су-
дот не постапи по известувањето, се смета дека доста-
вувањето е извршено на денот и часот наведени во из-
вестувањето.  

Доставувањето по електонски пат се врши согласно 
одредбите од Законот за парнична постапка.  

 
1. Прибавување податоци и докази 

 
Член 18 

Комисијата со барање прибавува податоци и докази 
кои се од интерес за утврдување на фактите во врска со 
утврдување одговорност на судијата или претседателот 
на судот. 

Доколку податоците и доказите од ст.1 на овој член 
се наоѓаат кај државен орган, орган на единица на ло-
кална самоуправа или кај физичко или право лице на 
кое му е доверено вршење на јавни овластувања, исти-
те се должни без надомест да ги достават до Советот, 
во рокот определен во барањето од ст.1 на овој член.  

 
2. Расправа на Комисијата 

 
Член 19 

Комисијата закажува расправа во рок од 7 дена од 
денот на добивање на одговор на иницијативата од 
страна на судијата или претседателот на судот.  

На расправата, Комисијата работи во полн состав.  
Со расправата раководи претседателот на Комисијата.  
 

3. Покана за расправа 
 

Член 20 
На расправата се поканува судијата или претседате-

лот на судот, на кои им се доставуваат прибавените до-
кази од Комисијата.  

Ако учесниците од ст.1 на овој член, кои се уредно 
поканети не дојдат, а изостанокот не го оправдаат, рас-
правата ќе се одржи. 

  
Член 21 

На расправата, ќе се изведат доказите предложени 
од подносителот на иницијативата, судијата или прет-
седателот на судот, како и доказите што ги прибавила 
Комисијата.  

Судијата или претседателот на судот, има право да 
се произнесе по сите докази изведени на расправата.  

 
4. Записник 

 
Член 22 

За дејствијата преземени на расправата се составува 
записник. 

Записникот го води лице кое ќе го определи Сове-
тот од редот на стручната служба на Советот.  

Записникот особено содржи податоци за: ден, час и 
место на одржување на расправата, претседателот и 
членовите на Комисијата и лицето кое го води записни-
кот, имињата на присутните лица, изјавата на судијата 
или претседателот на судот, односно неговиот брани-
тел и доказите што се изведени.  

Записникот го потпишуваат подносителот на бара-
њето, судијата или претседателот на судот, односно 
нивниот бранител, Комисијата и лицето кое го води за-
писникот.  

Доколку некој од лицата наведени во ставот 4 од 
овој член не го потпише записникот, тоа ќе се конста-
тира во истиот.  

Претседателот на Комисијата може да нареди цели-
от тек или дел од расправата да се бележи стенограф-
ски, односно да се врши тонско снимање. 

Стенографските белешки, односно тонското снимање 
во рок од 48 часа ќе се преведат, прегледаат и приклучат 
кон записникот, заедно со преписот од тонското снимање.  

5. Извештај на Комисијата 
 

Член 23 
Комисијата во рок од 10 дена по завршување на 

расправата, поднесува извештај за утврдените факти и 
дава предлог до Советот да одлучи за поднесување на 
барање до Судскиот совет на Република Македонија за 
поведување на постапка за утврдување на одговорност 
на судија или претседател на суд.  

 
6. Содржина на Извештајот 

 
Член 24 

Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти 
што во текот на постапката Комисијата ги имала на 
располагање, изјаснувањето на судијата или претседа-
телот на судот, опис на спроведените дејствија, како и 
образложен предлог за одлучување.  

 
7. Одлука на Советот 

 
Член 25 

Советот врз основа на извештајот од членот 24 на 
овој деловник и расправата на седницата на Советот, 
донесува одлука за поднесување на барање до Судски-
от совет на Република Македонија за поведување на 
постапка за утврдување на одговорност на судија или 
претседател на суд.  

Советот ќе ја одбие иницијативата како неоснована, 
заради непостоење на докази дека судијата или претсе-
дателот на судот, ја сторил повредата согласно закон.  

 
Член 26 

Советот со заклучок од своите редови определува 
еден член на Советот кој ќе го застапува Советот во по-
стапката за утврдување на одговорност на судија или 
претседател на суд, пред Судскиот совет на Република 
Македонија.  

   
8. Доставување на одлука 

 
Член 27 

Одлуката од членот 25 на овој деловник се доставу-
ва до судијата или претседателот на судот за кој се во-
дела постапка пред Советот, во рок од 3 дена од денот 
на одржувањето на седницата на која е донесена одлу-
ката. Предметот со сите списи и одлуката од членот 25 
од овој деловник, се доставува до Судскиот совет на 
Република Македонија, во рокот утврден во овој став.  

Во рок од ставот 1 од овој член, за донесената одлу-
ка од член 25 на овој деловник, Советот го информира 
подносителот на иницијативата.  

 
IV. СОСТАВ НА СОВЕТОТ 

 
Член 28 

Советот за утврдување на факти е составен од девет 
члена и тоа:  

- три члена од редот на пензионирани судии со неп-
рекинат судиски стаж од над 15 години, со истакнати 
резултати во своето работење и кои за својот судиски 
стаж не биле дисциплински санкционирани, од кои 
еден член е од редот на припадниците на заедниците 
кои не се мнозинство во Република Македонија; 

- три члена од редот на пензионирани јавни обвини-
тели со непрекинат јавно обвинителски стаж над 15 го-
дини, со истакнати резултати во своето работење и кои 
за време на својот јавно обвинителски стаж не биле 
дисциплински санкционирани, од кои еден член е од 
редот на припадниците на заедниците кои не се мно-
зинство во Република Македонија; 

- два члена од редот на пензионирани универзитет-
ски професори на Правен факултет на универзитетите 
во Република Македонија, со непрекинат универзитет-
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ски стаж на редовен професор над 15 години, со истак-
нати резултати и објавени научни трудови во своето 
работење, од кои еден член е од редот на припадниците 
на заедниците кои не се мнозинство во Република Ма-
кедонија, и 

- еден член од редот на пензинираните адвокати со 
непрекинат адвокатски стаж над 15 години, со истакнати 
резултати во своето работење и кој за време на својот ад-
вокатски стаж не бил дисциплински санкциониран. 

 
V. ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН  

НА СОВЕТОТ 
 

1. Оглас за член на Советот 
 

Член 29 
Претседателот на Советот е должен најдоцна три 

месеци пред истекот на мандатот на Советот или на 
член на Советот, да распише оглас за избор на член на 
Советот. 

Во случај на предвремен престанок на мандатот, 
Претседателот на Советот ќе постапи согласно со ста-
вот 1 на овој член, во рок од 15 дена по престанок на 
мандатот на членот на Советот.  

 
2. Времетраење на огласот 

 
Член 30 

Огласот од члeн 29 на овој деловник, се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“ и во нај-
малку две јавни гласила од кои едно е на службен јазик 
различен од македонскиот, кој го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните во Република Македонија. 

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“.  

Од денот на распишувањето на огласот до денот на 
гласањето мора да поминат најмалку 30 дена. 

 
3. Услови за член на Советот од редот на судии 
 

Член 31 
На огласот може да се јави секој кој во моментот на 

објавување на огласот ги исполнува условите од чл.28 
од овој деловник, како и положен тест за интегритет и 
психолошки тест.  

Психолошкиот тест кој го спроведува Судскиот со-
вет на Република Македонија, има за цел по пат на 
проверека на социјалните способности да ги афирмира 
кандидатите за вршење на функцијата член на Советот.  

Тестот за интегритет кој го спроведува Судскиот 
совет на Република Македонија, се заснова врз постој-
ните етички и професионални кодекси и има за цел 
проверка на етичките и моралните вредности на канди-
татот за вршење на функцијата и се состои од тест кој 
се спроведува во писмена форма и анонимно, врз осно-
ва на стандардно утврдена листа на прашања.  

Судскиот совет на Република Македонија е должен при 
спроведување на психолошкиот тест и тестот за интегри-
тет, да води сметка за заштита на личните податоци, угле-
дот и достоинството на кандитатот, согласно со закон. 

За спроведување на психолошкиот тест и на тестот 
за интегритет, Судскиот совет на Република Македони-
ја ангажира стручни лица од независна и целосно акре-
дитирана професионална институција. Психолошкиот 
тест се спроведува врз основа на меѓународно призна-
ти психолошки тестови.  

 
4. Кандидатура 

 
Член 32 

Кандидатот својата кандидатура ја поднесува 
писмено до Советот.  

Кон пријавата кандидатот доставува: 
- потврда за стаж 

- биографски податоци за стручниот и професио-
налниот развој, и  

- податоци за учество во стручна и професионална 
едукација.  

 
5. Комисија за подготвување на кандидатска  

листа 
 

Член 33 
Советот од својот состав формира Комисија од три 

члена за подготвување на кандидатска листа (во пона-
тамошниот текст: Комисија).  

Комисијата од навремено доставените кандидатури на 
кандидатите кои ги исполниле условите од чл.28 на овој 
деловник, изготвува листа и ја доставува до Советот.  

Кандидатската листа се состои од следните категории: 
1. Кандидати од редот на пензионирани судии; 
2. Кандидати од редот на пензионирани јавни обви-

нители;  
3. Кандидати од редот на пензионирани универзи-

тетски професори;  
4. Кандидатоти од редот на пензионирани адвокати; 
5. Кандидати од редот на припадниците на заедни-

ците кои не се мнозинство во Република Македонија. 
6. Советот на седници ја утврдува кандидатската 

листа од ст.3 на овој член. 
Утврдената кандидатска листа, Советот ја доставу-

ва до Комисијата за спроведување на избор на членови 
на Советот, во рок од 15 дена од денот на завршување 
на огласот. 

 
6. Комисија за спроведување на избори на членови 

на Советот 
 

Член 34 
Советот од својот состав формира Комисија за 

спроведување на избори на членови на Советот, која се 
состои од претседател и два члена (во понатамошниот 
текст: Комисија за избори).  

Комисијата за избор го подготвува изборниот матери-
јал, формира изборни одбори и ги спроведува изборите.  

 
Член 35 

Член на Комисија за подготвување на кандидатска-
та листа не може да биде и член на Комисија за спрове-
дување на избори на членови на Советот и обратно.  

 
7. Избор на членови на Советот 

 
Член 36 

Членовите на Советот се избираат од страна на сите 
судии во Република Македонија, на непосредни и тајни 
избори.  

 
8. Судски изборен именик 

 
Член 37 

Најдоцна пет дена по распишување на изборите, 
Судскиот совет на Република Македонија го доставува 
Судскиот изборен именик до сите судови во Република 
Македонија. 

Судскиот изборен именик се става на увид во судот 
и секој судија има право во рок од три дена по писмен 
пат да побара исправка на податоците.  

Судскиот совет на Република Македонија, во рок 
од три дена од приемот на барањето од став 2 на овој 
член, одлучува со решение.  

Против решението од ставот 3 на овој член, може 
да се поведе управен спор пред надлежен суд, во рок 
од 24 часа по приемот на решението. 

Надлежниот суд од ставот 4 на овој член, донесува 
одлука во рок од 48 часа.  

Судскиот совет на Република Македонија, најдоцна 
во рок од 20 дена од денот на распишување на избрите, 
го заклучува Судскиот изборен именик. 
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9. Начин на спроведување на изборите на членови 
на Советот 

 
Член 38 

Изборите за членови на Советот се спроведуваат во 
ист ден. 

Изборите се спроведуваат на изборни места со број 
и со седиште во сите судови во Република Македонија, 
согласно со Законот за судовите. 

Изборите по изборни места ги спроведува Изборен 
одбор формиран со решение од Комисијата за избор. 

Изборниот одбор е составен од претседател и 
двајца членови од редот на судиите и/или стручните 
соработници од судот и нивни заменици. 

Комисијата за избори е должна изборните одбори 
да ги формира седум дена пред денот на гласањето. 

  
10. Изборен материјал 

 
Член 39 

Изборниот материјал се состои од: 
- кутии за гласање и паравани; 
- обрасци за записници; 
- блок со гласачки ливчиња според изводот од Суд-

скиот изборен именик; 
- листа на кандидати; 
- извод од Судскиот изборен именик, и  
- друг материјал потребен за гласање. 
 

11. Гласачко ливче 
 

Член 40 
Гласачкото ливче содржи: 
- назив на гласачкото ливче; 
- назив на изборното место; 
- сериски број, и  
- име и презиме на кандидатите според азбучниот 

ред за секој од категориите утврдени во чл.28 од овој 
деловник. 

 
12. Доставување на изборниот материјал 

 
Член 41 

Комисијата за избор го предава изборниот матери-
јал на претседателот на изборниот одбор, најдоцна во 
рок од 24 часа пред одржување на изборите, за што се 
составува записник.  

 
13. Спроведување на гласањето 

 
Член 42 

Гласањето се спроведува во работен ден. 
Гласањето започнува во 08,00 часот и трае непреки-

нато до 15,00 часот.  
Судиите гласаат за кандидатите од листата. 
Судиите се идентификуваат со судиска легитимаци-

ја и гласаат тајно. 
Гласачкото место се затвора во 15,00 часот, а на су-

диите што се затекнале во просториите за гласање, им 
се овозможува да гласаат. 

Избирачкиот одбор може да го затвори гласачкото 
место и пред истекот на рокот од ст.1 на овој член, ако 
гласале сите судии запишани во изводот од Судскиот 
избирачки именик. 

 
14. Записник за гласање 

 
Член 43 

По затворање на гласачкото место, избирачкиот од-
бор најдоцна до 18,00 часот, составува записник за те-
кот и резултатите од гласањето и ја известува Комиси-
јата за избор. 

Во записникот се внесуваат податоци: 
- за вкупниот број на гласачи што гласале;  

- за вкупниот број на гласови што ги добил секој 
кандидат од секоја категорија утврдена во чл.28 на овој 
Деловник;  

- за бројот на неважечки ливчиња, и 
- забелешка за текот на гласањето. 
Избирачкиот одбор го доставува записникот со ре-

зултаите од гласањето и другиот избирачки материјал 
до Комисијата за избор, во рок од 24 часа.  

 
15. Неважечко гласачко ливче 

 
Член 44 

Гласачкото ливче е неважечко доколку не е попол-
нето или има заокружено поголем број на кандидати од 
бројот што се избира според утврдените категории од 
чл.28 на овој деловник. 

 
16. Изборен резултат 

 
Член 45 

Комисијата за избор ги сумира резултатите од избор-
ните места и го утврдува изборниот резултат најдоцна во 
рок од 48 часа од моментот на затворање на изборите.  

За избрани членови на Советот се сметаат:  
1. Првите двајца кандидати со најголем број гласо-

ви од редот на пензионирани судии и првиот кандидат 
со најголем број гласови од редот на пензионирани су-
дии од заедниците кои не се мнозинство; 

2. Првите двајца кандидати со најголем број гласо-
ви од редот на пензионираните јавни обвинители и 
првиот кандидат со најголем број гласови од редот на 
пензионирани јавни обвинители од заедниците кои не 
се мнозинство; 

3. Првиот кандидат со најголем број на гласови од 
редот на пензионирани универзитетски професори и 
првиот кандидат со најголем број гласови од редот на 
пензионирани универзитетски професори од заедници-
те кои не се мнозинство, и 

4. Еден кандидат со најголем број гласови од редот 
на пензионирани адвокати. 

 
17. Конституирање на Советот 

 
Член 46 

Конститутивната седница се одржува во рок од 15 
дена од изборот на членовите на Советот.  

Конститутивната седница ја свикува претседателот 
на претходниот Совет. 

До избор на претседател на Советот, со конститутив-
ната седница претседава најстариот член на Советот.  

 
18. Престанок на мандатот на член на Советот 
 

Член 47 
На член на Советот му престанува мандатот: 
1. со истекот на времето за кое е избран; 
2. по негово барање;  
3. поради смрт; 
4. ако со правосилна судска пресуда е осуден за 

кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 
шест месеци или за друго кривично дело кое го прави 
недостоен да ја врши функцијата член на Советот;  

5. ако му се утврди трајна неспособност за вршење 
на функцијата, и  

6. ако е избран на друга јавна функција или професија. 
Во случајот на ст.1 т.2 на овој член, мандатот прес-

танува кога Советот ќе ја усвои оставката. 
Во случајот од ст.1 т.4 на овој член, мандатот прес-

танува со денот на правосилноста на пресудата. 
Во случајот на ст.1 т.5 на овој член, мандатот преста-

нува кога Советот на седница ќе утврди исполнување на 
условот врз основа на претходно спроведена постапка. 

Во случајот на ст.1 т.6 на овој член, мандатот преста-
нува со изборот на друга јавна функција или професија.  
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VI. СЛУЖБА ЗА СТРУЧНИ И ПОМОШНО-ТЕХНИЧ-
КИ РАБОТИ НА СОВЕТОТ 

 
Член 48 

Вработените во Советот имаат статус на админис-
тративни службеници и во однос на нивните права, об-
врски и одговорности, се применува Законот за адми-
нистративни службеници. 

Вработените кои вршат помошни или технички работи, 
немаат статус на административни службеници и во однос 
на нивните права, обврски и одговорности се применува 
членот 3 од Законот за вработени од јавниот сектор. 

 
Член 49 

Советот донесува акти за внатрешна организација и 
систематизација на работните места. 

При вработување во стручната служба на Советот, 
се обезбедува правична и соодветна застапеност на 
граѓаните што припаѓаат на сите заедници во Републи-
ка Македонија. 

Вработените во административната служба се должни 
на работното место во текот на работното време на видно 
место да носат ознака за личното име и звање. 

 
VII. ФИНАНСИРАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА 

СОВЕТОТ 
 

1. Извори на финансирање 
 

Член 50 
Средствата за работа на Советот се обезбедуваат од 

Буџетот на Република Македонија, преку буџетот на 
судската власт. 

  
2. Простории и опрема 

 
Член 51 

Владата на Република Македонија ги обезбедува прос-
ториите и опремата за вршење на дејноста на Советот.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА 
 

Член 52 
Заради оствaрување на работите од својот делокруг, 

Советот од својот состав формира: 
- Комисија за подготвување на кандидатска листа, 

во состав од три члена;  
- Комисија за спроведување на избори за членови 

на Советот, во состав од три члена, и 
- Комисија за утврдување на факти, во состав од 

три члена. 
Комисиите ги избира Советот по предлог на претсе-

дателот на Советот, притоа водејќи сметка за рамноп-
равната застапеност на секој член на Советот со мно-
зинство гласови од присутните на седницата на која се 
избираат со јавно гласање. 

На расправата Комисиите работат во полн состав. 
Надлежноста, составот, начинот на работа и поста-

пката пред Комисиите се остварува врз основа на Уста-
вот, законот и подзаконските акти. 

Советот во остварување на работите од својот де-
локруг може да формира и други постојани или повре-
мени комисии и работни тела.  

 
IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 53 

Овој деловник влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе биде објавен во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Изменување и дополнување на деловникот се врши на 
начин и во постапка што важи за негово донесување. 

   
Бр. 02-351/1 Совет за утврдување на  

27 септември 2016 година факти и покренување на 
Скопје постапка за утврдување 

 на одговорност за судија 
 Претседател, 
 Сашо Поцевски, с.р. 
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

22. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-

телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваа 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА ЗА КОЛОКАЦИЈА НА ДИПЛОМАТСКО- КОНЗУЛАРНИТЕ 

ПРЕТСТАВНИШТВА 
 

Се прогласува Законот за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Ма-
кедонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за колокација на дипломатско- 
конзуларните претставништва, 

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 
октомври 2016 година. 

  
Бр. 08-4290/1 Претседател 

12 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА МИНИСТРИ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЗА КО-

ЛОКАЦИЈА НА ДИПЛОМАТСКО- КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА 
 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на минис-

три на Босна и Херцеговина за колокација на дипломатско-конзуларните претставништва, 
склучена на 30 март 2016 година во Драч. 

 
Член 2 

Спогодбата од членот 1 од овој закон во оригинал на македонски јазик, на босански ја-
зик, на хрватски јазик, на српски јазик и на англиски јазик, гласи: 
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Член З 
Министерството   за   надворешни   работи   се   определува   како   надлежен   орган   на државната управа 

што ќе се грижи за извршување на Спогодбата од членот 1 од овој закон. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија". 
_____________ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE 
KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË BOSNJE DHE HERCEGOVINËS PËR KOLOKACION TË PËRFAQËSIVE 

DIPLOMATIKE-KONSULLORE 
 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnje dhe 

Hercegovinës për kolokacion të përfaqësive diplomatike-konsullore, e lidhur më 30 mars 2016 në Durrës.  
 

Neni 2 
Marrëveshja nga neni 1 i këtij ligji në origjinal në gjuhën maqedonase, në gjuhën boshnjake, në gjuhën kroate, në 

gjuhën serbe dhe në gjuhën angleze, është si në vijon: 
 

Neni 3 
Ministria e Punëve të Jashtme caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e 

Marrëveshjes nga neni 1 i këtij ligji. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
 


