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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2844.
Врз основа на член 38 став 1 алинeја 2 од Законот
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен
весник на Република Македонија” бр.6/12, 144/14,
33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВИРОТ ЦРКВАТА“
С.МОКЛИШТА, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот Црквата“
с.Моклишта, Општина Кавадарци објавена со Јавниот
повик за доделување на концесија за експлоатација

на минерална суровина – минерална вода на локалитетот
„Вирот Црквата“ с.Моклишта, општина Кавадарци
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16)
согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Вирот Црквата“ с.Моклишта, општина Кавадарци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 177/15).
2. Постапката за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина од точка 1 на
оваа одлука се поништува со оглед дека нема ниту една
пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.
3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на
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минерална суровина – минерална вода на локалитетот
„Вирот Црквата“ с.Моклишта, Општина Кавадарци
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
177/15).
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2540/1
12 април 2016 година
Скопје

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

2845.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на
Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и
215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА
НА КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ЗА ТЕХНИЧКА
ПАРЕА
Член 1
Со започнување на постапката за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за
греење и за техничка пареа, се обезбедува намалување
на трошоците за енергија на Комплекс клиники „Мајка
Тереза“ Скопје преку намалување на цените на користената електрична енергија, цената на топлинската
енергија и цената на техничката пареа.
Член 2
Со воспоставување на јавно приватно партнерство,
приватниот партнер ќе преземе обврска да обезбеди за
јавниот партнер неопходни предуслови за давање на
јавни услуги од областа на здравството, преку изградба
на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за
техничка пареа, со што се овозможува испорачување
на здравствени услуги со пониски трошоци.
Член 3
Целта која што треба да се постигне со доделувањето на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство за изградба на когенеративна постројка за
производство на електрична енергија и топлинска
енергија за греење и за техничка пареа е да се испорачаат здравствени услуги со пониски трошоци, кои се
дел од процесот на испорака на квалитетна здравствена
услуга на граѓаните.
Член 4
Предмет на јавното приватно партнерство е избор
на приватен партнер со доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична енергија и топлинска енергија за греење и за техничка пареа
кое се остварува како јавна набавка на услуга.

Когенеративната постројка треба да има капацитет
да произведува најмалку 3 MW топлинска и 3 MW
електрична енергија.
Приватниот партнер има обврска да ја модернизира
котларата со вградување на нови котелски единици во
рок од три години од склучување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство.
Договорот за воспоставување на јавно приватно
партнерство ќе се додели на понудувачот што ќе успее
да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.
Доделувањето на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство ќе биде врз основа на критериумот најниска понудена цена на топлинска енергија
и електрична енергија, и тоа:
- цена за електрична енергија (цената на електрична
енергија на денот на објавување на огласот за профил
на испорака „band“) објавена на референтна берза за
електрична енергија HUPX.HU зголемена за 1,4 (коефициент на корекција) намалена за онолку проценти
колку што ќе биде намалувањето по спроведување на
електронската аукција. По исклучок, доколку цената на
електричната енергија по завршувањето на електронската аукција во даден момент од времетраењето на договорот за јавно приватно партнерство е повисока од
регулираната цена утврдена од Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија, за истото напонско ниво, тогаш цената за електричната енергија
која ќе се плаќа ќе биде за 5% помала од регулираната
цена за тој период.
- цена на топлинската енергија (регулирана цена од
страна на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија) на денот на објавување на огласот намалена за онолку проценти колку што ќе биде
намалувањето по спроведување на електронската аукција. Цената на топлинската енергија се однесува на
најниската цена за снабдување со топлинска енергија
утврдена со Одлука на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.
Член 5
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање,
финансирање и стопанисување на когенеративна
постројка за производство на електрична енергија и
топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе се
спроведе со примена на отворена постапка.
Член 6
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање,
финансирање и стопанисување на когенеративна
постројка за производство на електрична енергија и
топлинска енергија за греење и за техничка пареа, ќе
биде спроведена во рок од една година од започнување
на постапката.
Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за инсталирање,
финансирање и стопанисување на когенеративна
постројка за производство на електрична енергија и
топлинска енергија за греење и за техничка пареа ќе ја
спроведе Комисијата за спроведување на постапка за
доделување на договор за јавно приватно партнерство
за инсталирање, финансирање и стопанисување на когенеративна постројка за производство на електрична
енергија и топлинска енергија за греење и за техничка
пареа која ќе биде формирана во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука од страна на
Владата на Република Македонија по предлог на министерот за здравство.
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Комисијата за спроведување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно
партнерство е должна во рок од 20 дена од денот на
нејзиното формирање да ја подготви тендерската документација, која го содржи нацрт договорот и која се
доставува на одобрување до Владата на Република Македонија. По одобрувањето на тендерската документација за доделување на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство од страна на Владата на
Република Македонија, Комисијата од ставот 2 на овој
член, во рок од триесет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за јавните набавки („Службен
весник на Република Македонија“ бр.136/07, 130/08,
97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13 , 160/13, 28/14, 43/14,
130/14, 180/14, 78/15, 192/15 и 27/16).
Член 7
Најповолниот понудувач на кој ќе му биде доделен
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е должен да основа друштво за посебна намена
(ДПН) кое ќе го склучи договорот за воспоставување
на јавно приватно партнерство и ќе го реализира предметот на договорот на начин и под услови уредени во
истиот.
Член 8
За издавање на тендерската документација не се
наплаќа паричен надоместок.
Член 9
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3493/1
21 јуни 2016 година
Скопје

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

2846.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО Г ВОЛКОВИЈА ОПШТИНА МАВРОВО И
РОСТУШЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Г
Волковија, општина Маврово и Ростуше.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 15438,63
м2, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4512/1
21 јуни 2016 година
Скопје

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

2847.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а во врска со член
23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРAДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА
ЦЕНТРАЛА ТОПЛЕЦ НА ПОСТОЕЧКИ ЦЕВКОВОД ЗА НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ВОДА НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО СО ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ –
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ И МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ КО НОВ ДОЈРАН-ВОН
Г.Р., ОПШТИНА ДОЈРАН
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изгрaдба на мала хидроелектрична централа Топлец на
постоечки цевковод за надополнување на вода на Дојранско Езеро со пратечки содржини – комерцијални и
деловни намени и меморијални простори КО Нов Дојран-вон г.р., општина Дојран.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 3537м2, ги
има следните катастарски индикации:

27 јуни 2016

Бр. 117 - Стр. 5

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4516/1
21 јуни 2016 година
Скопје

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

2848.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г3 - СЕРВИСИ
КО ГЛУВО/БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена Г3 - сервиси КО
Глуво/Бразда, Општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4517/1
21 јуни 2016 година
Скопје

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

2849.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНA СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.13938/2,
во КО Прилеп, на ул. „Маршал Тито“ бр.14, и тоа зграда 1, намена на зграда и друг објект А 2-2, влез 1; кат 3;
број 5, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 29 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-4691/1
21 јуни 2016 година
Скопје

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

2850.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари - книги, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Универзитетот
„Гоце Делчев“ – Штип.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4751/1
21 јуни 2016 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 117

27 јуни 2016

2851.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.6.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар-книга, и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, а за потребите на Воена Академија
„Генерал Михаило Апостолски“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“ –
Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за
движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4751/2
21 јуни 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2852.
Врз основа на член 106 став 8 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ ОД РИБНИК НАМЕНЕТ ЗА ПРОМЕТ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА
ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ДОЗВОЛИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на дозвола за производство на порибителен материјал од рибник наменет
за промет, како и формата, содржината и начинот на
водење на евиденцијата за издадените дозволи.

Член 2
Барањето за издавање на дозвола за производство
на порибителен материјал од рибник наменет за промет се поднесува на образец, на хартија во бела боја во
А4 формат.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој Правилник.
Член 3
Евиденцијата за издадените дозволи за производство на порибителен материјал од рибник наменет за
промет се води на евиденциски листови во А4 формат
на хартија во бела боја.
Во евиденциските листови од ставот 1 на овој член
се внесуваат следните податоци:
- реден број, архивски број и датум на издавање на
решението за производство на порибителен материјал
од рибник наменет за промет,
- податоци за подносителот на барањето (назив на
правното лице, седиште на правното лице, ЕМБС и
ЕДБ),
- податоци за рибникот (име на вода, локација на
рибникот, инсталиран капацитет за инкубирање икра и
инсталиран капацитет за одгледување на подмладок,
- објекти и опрема за инкубирање икра, објекти за
чување матици, личинки и подмладок,
- видови риби од кои се произведува порибителен
материјал со латинско име и број на матици по видови
риби и
- број и датум на издавање на решение за одземање
на дозволата.
Формата и содржината на евиденцијата од ставот 1
на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел
на овој правилник.
Член 4
Евиденцијата за издадените дозволи за производство на порибителен материјал од рибник наменет за
промет се води во пишана или во електронска форма.
Член 5
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината на образецот и начинот на водење на
евиденција за издадени дозволи за производство на
репродуктивен и порибителен материјал од рибник
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
54/08).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и
дополнување на Законот за рибарство и аквакултура
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16).
Бр. 14 – 5405/3
14 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

27 јуни 2016

Бр. 117 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 117

27 јуни 2016

27 јуни 2016

Бр. 117 - Стр. 9

2853.
Врз основа на член 105 став 8 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА РЕПРОЦЕНТРИ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕПРОДУКТИВЕН И ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ, КАКО И ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
ВО РЕГИСТАРОТ

- видови риби од кои се произведува подмладок за
изведување вештачки мрест (име и латинско име);
- видови риби од кои е формирано матично јато со
број на матици и
- број и датум на издавање на решение за бришење
од регистарот.
Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал се води во пишана или во електронска форма.

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината и начинот на водење на регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал, како и формата и содржината на барањето за запишување во регистарот.
Член 2
Регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал се води во форма
на книга во А4 формат со меѓусебно поврзани и нумерирани листови.
На првата страна на книгата во горниот дел стои грбот на Република Македонија и под него текст “Репуб-

Член 4
Барањето за запишување во регистарот на репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал се поднесува на образец, на хартија во
бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 5
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за фор-

лика Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство”, а на средината текст “Регистар на репроцентри за производство на репродукти-

мата, содржината и начинот на водење на регистар на

вен и порибителен материјал”.
Регистарот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

Македонија“ бр. 54/08).

- реден број, архивски број и датум на издавање на
решението за регистрација на репроцентар;
- податоци за подносителот на барањето (назив на
правното лице, седиште на правното лице, ЕМБС и
ЕДБ);
- податоци за репроцентарот (име на вода, локација
на репроцентрот, инсталиран капацитет за инкубирање
на икра и инсталиран капацитет за одгледување подмладок;
- објекти и опрема за инкубирање на икра, објекти
за чување матици, личинки и подмладок и опрема за
изведување мрест;

репроцентри за производство на репродуктивен и порибителен материјал („Службен весник на Република

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и
дополнување на Законот за рибарство и аквакултура
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16).
Бр. 14 – 5411/3

Министер за земјоделство,

14 јуни 2016 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

м-р Михаил Цветков, с.р.

Стр. 10 - Бр. 117

27 јуни 2016

27 јуни 2016

Бр. 117 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 117

27 јуни 2016

27 јуни 2016

2854.
Врз основа на член 62 став 9 од Законот рибарство
и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13,
116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ОДГЛЕДУВАЧИ
НА РИБИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ, КАКО И ПОТРЕБНИТЕ ДОКАЗИ ЗА
ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
ВО РЕГИСТАРОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот на
барањето за запишување во регистарот, како и потребните докази за исполнување на условите за запишување во регистарот.
Член 2
Регистарот на одгледувачи на риби се води во форма на книга во А4 формат на евиденциски листови меѓусебно поврзани и нумерирани.
На првата страна на книгата во горниот дел стои грбот на Република Македонија и под него текст “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство”, а на средината на страната
текст „Регистар на одгледувачи на риби”.
Во евиденциските листови од ставот 1 на овој член
се внесуваат следните податоци:
- реден број, архивски број и датум на издавање на
решението за запишување во регистарот на одгледувачи на риби;
- податоци за физичкото или правното лице (име и
презиме на физичкото или назив на правното лице, адреса на физичкото или седиште на правното лице,
ЕМБГ/ЕМБД и ЕДБ);
- податоци за објектот за аквакултура (име на вода,
локација на рибникот,
- вкупна површина на рибникот во м2, површина на
рибникот под вода во м2 или волумен на кафезот во
м3, инсталиран капацитет на рибникот во килограми и
видови риби кои се одгледуваат);
- причина за промена во рибникот со број и датум
на издавање на решение и
- причина за бришење од регистарот со број и датум на издавање на решение.
Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.

Бр. 117 - Стр. 13

Член 3
Регистарот на одгледувачи на риби се води во пишана или во електронска форма.
Член 4
Барањето за запишување во регистарот на одгледувачи на риби се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 5
Потребните докази за исполнување на условите за
запишување во регистарот на одгледувачи на риби кои
се приложуваат кон барањето за запишување во регистарот на одгледувачи на риби се следните:
- потврда за регистрирана дејност (ПРД ) издадена
од Централен регистар на Република Македонија;
- имотен лист издаден од Агенција за катастар на
недвижности (доказот не се доставува за поставени кафези);
- договор за користење на рибникот, полурибникот,
кафезот и оризиштето или на површината на која се наоѓаат рибникот, полурибникот и оризиштето (доколку
рибникот, полурибникот, кафезот и оризиштето или
површината на која се наоѓаат рибникот, полурибникот
и оризиштето не е во сопственост или во користење на
подносителот);
- изјава од подносителот заверена на нотар за сопственост на кафезите (доказот се доставува за поставени кафези) и
- записник од Државниот инспекторат за земјоделство за констатирана состојба.
Член 6
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење регистар на одгледувачи на риби, формата и содржината на образецот
на пријавата за запишување во регистарот на одгледувачи на риби формата и содржината на образецот на
изводот од регистарот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 93/10).
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и
дополнување на Законот за рибарство и аквакултура
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16).
Бр. 14–5412/3
14 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

Стр. 14 - Бр. 117

27 јуни 2016

27 јуни 2016

Бр. 117 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 117

27 јуни 2016

27 јуни 2016

Бр. 117 - Стр. 17

2855.
Врз основа на член 63 став 7 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16), министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА
АКВАКУЛТУРА И ДОЗВОЛАТА ЗА АКВАКУЛТУРА, КАКО И ПОТРЕБНИТЕ ДОКАЗИ
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на дозволата за аквакултура и дозволата за аквакултура, како и потребните докази за исполнување на условите за издавање на дозволата.
Член 2
Барањето за издавање на дозволата за аквакултура се поднесува на образец, на хартија во бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел од
овој правилник.
Член 3
Потребните докази за исполнување на условите за издавање на дозволата за аквакултура кои се приложуваат кон барањето за издавање на дозволата за аквакултура се следните:
- карта за идентификација на одгледувалиште (РБО) издадена од Агенција за храна и ветеринарство;
- дозвола на користење на вода издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање;
- решение за одобрување на елаборат за заштита на животна средина издадено од Министерство за животна
средина и просторно планирање и
- одобрение за употреба на градба или одобрение за потврдување на бесправно изграден објект издадени од
единицата на локална самоуправа или извештај за извршен технички преглед издаден од страна на надзорен
инженер (доказот не се доставува за поставување на кафези).
Член 4
Дозволата за аквакултура се издава на образец на хартија во сина боја во А4 формат.
Формата и содржината на дозволата од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел од
овој правилник.
Член 5
Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и
содржината на дозволата за аквакултура и формата на барањето за дозвола за аквакултура („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 93/10).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).
Бр. 14 – 6364/3
14 јуни 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

Стр. 18 - Бр. 117

27 јуни 2016

27 јуни 2016

Бр. 117 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 117

27 јуни 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

(2) Кон барањето за издавање на мислење за самовработување на странец се приложуваат документите
од став (1) на овој член.

2856.
Врз основа на член 145-a од Законот за странците
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 35/06,
66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13,
147/13, 148/15 и 217/15), министерот за труд и социјална политика донесе

Давање мислење за работа на странци упатени во
Република Македонија

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНOТ НА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ ЗА
ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА
СТРАНЕЦ ЗАРАДИ РАБОТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на мислење за исполнетост на условите за издавање на дозвола за привремен престој на странец заради
работа (во натамошниот текст: мислење) од страна на
Агенцијата за вработување на Република Македонија
(во натамошниот текст: Агенцијата за вработување).
Член 2
(1) При издавање на мислење, од страна на Агенцијата за вработување се врши проверка за искористеноста на квотата и моменталните потреби на пазарот на
труд во Република Македонија, при тоа се земаат во
предвид доказите доставени кон барањето.
(2) Доколку кон барањето не се доставени сите докази, од страна на Агенцијата за вработување не се издава мислење за што писмено се известува Министерството за внатрешни работи.
Давање мислење за вработување на странец
Член 3
Врз основа на поднесено барање за издавање на
дозвола за привремен престој на странец заради работа, од страна на Агенцијата за вработување се издава
мислење врз основа на:
- исполнетост на квотата која важи за вработување
на странци во Република Македонија;
- извршената проверка дали вработувањето на странецот нема негативни влијанија на пазарот на трудот,
особено врз домашната состојба на невработеност,
структурата на вработеноста или потребите за создавање на нови работни места.
Член 4
(1) Кон барањето за издавање на мислење за вработување на странец се приложуваат следните документи:
1) докази за исполнување на условите на работодавачот:
- доказ за регистрација односно упис во Централниот регистар на Република Македонија,
- образложение за потребите за вработување на
странец,
2) докази за исполнување на условите на странецот:
- документ со кој се докажува идентитетот на странецот,
- доказ за соодветно образование, стручна оспособеност, препораки, сертификати издени од надлежен
орган од матичната држава или референци за реализирани соодветни обуки во струката,
- документ од надлежен орган на Република Македонија за исполнување на посебните услови при вработување, утврдени со закон.

Член 5
Кон барањето за издавање на мислење за работа на
странец, вработен во странска компанија упатен во Република Македонија заради давање на услуга од странско трговско друштво кое ги дава услугите во свое име
и за своја сметка врз основа на склучен договор со клиент од Република Македонија, се приложува:
- доказ за соодветна регистрација како правни субјекти на двете договорни страни,
- документ со кој се докажува идентитетот на упатениот работник,
- доказ дека упатениот работник најмалку една година е во работен однос и е пријавен во задолжително
социјално осигурување од страна на странскиот работодавач,
- договор за вршење на услуги за клиентот, кој има
регистрирана дејност во Република Македонија,
- термински план за извршување на работата.
Член 6
Кон барањето за издавање на мислење за работа на
странец, вработен во странско правно лице кој привремено е упатен во филијала или друга организациска деловна единица преку кои ќе биде присутен на пазарот
во Република Македонија, заради спроведување на некои специфични задачи или заради обезбедување на
договорните услуги на територијата на Република Македонија, се приложува:
- акт за упатување на работникот на времена работа
во организациската едница,
- доказ за регистрација односно упис на странското
правно лице, филијалата или друга организациска деловна единица во Централниот регистар на Република
Македонија,
- договор на странецот со странското правно лице,
филијалата или друга организациска деловна единица,
- документ со кој се докажува идентитетот на странецот,
- доказ за соодветно социјално осигурување на
странецот од матичната држава,
- доказ за соодветно здравствено осигурување, согласно прописите во Република Македонија.
Давање мислење за сезонско работење на странец
Член 7
Кон барањето за издавање на мислење за сезонско
работење на странец, се приложува:
- доказ за регистрација односно упис во Централниот регистар на Република Македонија,
- образложение за потребата за сезонско работење
на странец,
- документ со кој се докажува идентитетот на странецот и
- доказ за соодветно образование или оспособеност
на странецот.
Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-4661/1
24 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

27 јуни 2016

Бр. 117 - Стр. 21

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ

10) Оптички бели линии се техничко средство на
коловозот за предупредување, за предупредување на
возачите за потребата од намалување на брзината.

ПРАВИЛНИК
ЗА СООБРАЌАЈНО-ТЕХНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ
КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ТЕХНИЧКИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ЗАБАВУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ
НА ПАТИШТАТА

Член 4
Технички средства за забавување на сообраќајот на
патиштата се:
1) физички пречки и тоа:
(а) вештачка испакнатина;
(б) плато;
(в) стеснување на коловозот;
(г) хоризонтално скршнување на коловозот.
2) Надолжна звучна лента.
3) Вибрациона лента.
4) Напречна звучна лента и
5) Оптички бели линии.

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

II. СООБРАЌАЈНО ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат сообраќајнотехничките критериуми кои треба да ги исполнуваат
техничките средства за забавување на сообраќајот на
патиштата.

Член 5
Вештачка испакнатина се поставува под прав агол
во однос на оската на коловозот.
Димензиите на вештачките испакнатини се:
1) за брзини до 50 km/h висината до 3 cm, а ширината не треба да биде помала од 60 cm;
2) за брзини до 40 km/h висината до 5 cm, а ширината не треба да биде помала од 90 cm;
3) за брзини до 30 km/h висината до 7 cm, а ширината не треба да биде помала од 120 cm;
Вештачка испакнатина од ставот 2 точки 1) и 2) од
овој член треба да е од гумени или пластични модуларни елементи. Вештачка испакнатина од ставот 2 точка
3) од овој член треба да е од асфалтна или бетонска
маса.
Површината на вештачките испакнатини треба да
биде материјал наменет против лизгање и да е означен
со рефлектирачки материи на онаа страна од која возилото се приближува, како што е прикажано во Слика 1.

2857.
Врз основа на член 397 алинеjа 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и
55/16), министерот за транспорт и врски, во согласност
со министерот за внатрешни работи, донесе

Член 2
Сообраќајно техничките мерки за забавување на сообраќајот се типизирани сообраќајно технички средства со посебна намена, кои служат за зголемување на
безбедноста на учесниците во сообраќајот, а особено
на пешаците.
Член 3
Определени изрази употребувани во овој правилник ги имаат следните значења:
1) Вештачка испакнатина е техничко средство за на
сообраќај со конвексен профил на коловоз кое што ја
ограничува брзината на движење на возилата;
2) Полно плато е техничко средство за смирување
на сообраќај со конвексен профил на коловоз кое што
се поставува преку целата ширина на коловозот и составено е од накосени пристапни рампи и издигната
плоча;
3) Делумно плато е техничко средство за смирување на сообраќај со конвексен профил на коловоз, кое
што се поставува на сообраќајната лента на коловоз и
ја ограничува брзината на движење на определени видови возила и кое што не се протега преку целата ширина на коловозот;
4) Ширината на вештачката испакнатина и платото
е димензија која што се поклопува со надолжната оска
на коловозот;
5) Стеснување на коловозот е намалување на ширината на сообраќајната лента;
6) Хоризонтално скршнување на коловозот е трансверзално поместување на оската на коловозот и не
содржи прекршување на вертикалата;
7) Надолжна звучна лента е техничко средство на
коловозот кое при преминот на возилото произведува
звучни ефекти и слаби вибрации и на тој начин ги предупредува возачите за потребата да ја намалат брзината на движење на возилото;
8) Вибрациона лента е техничко средство на коловозот кое при преминот на возилото произведува посилни вибрации и звучни ефекти и на тој начин ги предупредува возачите за потребата да ја намалат брзината на движење на возилото;
9) Напречна звучна лента е техничко средство на
коловозот кое при преминот на возилата произведуваат
тивки вибрации и звучни ефекти, и со тоа ги предупредуваат возачите да ја намалат брзината и

Слика 1.
Вештачка испакнатина може да биде поставена преку целата површина на коловозот.
Член 6
Плато може да биде полно или делумно плато.
Плато се поставува под прав агол во однос на надолжната оска на патот поединечно или во низа.
Платото се произведува од гума, пластика, асфалт
или бетонска маса или комбинација на наведените материјали.
Висината на површината е од 7 до 12 см.
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Накосените пристапни рампи на полно плато и делумно плато треба да бидат означени со рефлектирачки
материјали, а преку полно плато може да се обележи
пешачки премин. Наклонот на приодните рампи треба
да изнесува 1:10, а минималната должина да е еден метар.
Член 7
Во зоната на физички пречки се спроведуваат соодветните мерки за одводнување.
Техничките средства за забавување на сообраќајот
на патиштата се фиксираат во коловозот со цел спречување на одвојување на поединечни елементи или нивните делови.
Член 8
Надолжните звучни ленти може да бидат профилирани, конвексни и конкавни.
Надолжните звучни ленти се поставуваат надолжно
во однос на оската на коловозот со нанесување на
термопластични материјали или со гребење на коловозот.
Надолжните звучни профилирани ленти се поставуваат на разделната и рабната линија на коловозот.
Надолжните звучни конвексни и конкавни ленти се
поставуваат од надворешната страна на рабната линија
на коловозот.
Член 9
Вибрационите ленти се поставуваат во пар или во
комплети преку целата ширина на сообраќајната лента,
на местата каде влијанието на бучавата на животната
средина е занемарлива.
Вибрациските ленти се изведуваат од камен агрегат
од еруптивно потекло со гранулација од 8 до 11mm или
со нанесување на термопластични материјали преку
ширината на сообраќајната лента одвоени од работ на
коловозот за 40 cm.
Ширината на вибрационата лента не треба да надминува 20 cm, а висината 1,5 cm.
Вибрационите ленти во пар се поставуваат на меѓусебно растојание од 1,8m или 2,0 m, како што е прикажано во Слика 2.

Комплетот на вибрациони ленти што се поставува
како трет во низата во однос на правецот на доаѓање на
возилата се состои од седум вибрациони ленти, на меѓусебно растојание помеѓу лентите од 25 до 35 cm во
населени места, а од 30 до 40 cm надвор од населени
места.
Начинот на поставување на комплетот на вибрациони ленти прикажан е во Слика 3.

Слика 3.
Растојанието „а” помеѓу паровите или комплетите
на вибрациони ленти, зависи од секторската брзина, и
тоа:
Брзина (km/h)

30

40

50

60

70

80

a(m)

8

11

14

17

19

22

Член 10
Напречните звучни ленти се поставуваат во пар
преку целата ширина на сообраќајната лента, на местата каде влијанието на бучавата на животната средина е
занемарлива. Напречните звучни ленти се изведуваат
со нанесување на термопластични материјали, со гребење на коловозот или нанесување на камен агрегат од
еруптивно потекло со гранулација од 8 до 11mm.
Напречните звучни ленти се изведуваат во парови
на меѓусебно растојание од 1,8 м до 2,0 м, преку сообраќајната лента, со ширина која не треба да надминува
20 cm, а висината од 0,5 од 1,2 cm.
Напречните звучни ленти, се поставуваат пред училишта, детски градинки, железнички премини, патни
наплатни премини, крстосници и опасни кривини каде
брзините на движење се големи и каде е потребно да се
даде предупредување на начин, со звучни сигнали и
мали вибрации на возилата, за постигнување на брзината до пропишаната.

Слика 2.
Вибрационите ленти во комплети се поставуваат во
најмногу три комплети.
Комплетот на вибрациони ленти што се поставува
како прв во низата во однос на правецот на доаѓање на
возилата се состои од пет вибрациони ленти, на меѓусебно растојание помеѓу лентите од 45 до 60 cm во населени места, а од 60 до 80 cm надвор од населени
места.
Комплетот на вибрациони ленти што се поставува
како втор во низата во однос на правецот на доаѓање на
возилата се состои од шест вибрациони ленти, на меѓусебно растојание помеѓу лентите од 30 до 45 cm во населени места, а од 45 до 60 cm надвор од населени
места.

Слика 4.
Растојанието помеѓу паровите на звучните ленти
„а”, зависи од секторската брзина и истото е прикажано во Слика 4.
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Член 11
Оптичките бели линии се изведуваат со сериско поставување на најмалку четири бели напречни рефлектирачки линии во насоката на возење, преку целата ширина на сообраќајната лента, на сè помало растојание.
Првата линија треба да изнесува најмалку 20 cm, а
кај следните, ширината се зголемува за 10 cm, (како што
е прикажано во Слика 5). Растојанието меѓу линиите зависи од почетната и од крајната брзина, која возилото
треба да ја постигне пред опасниот дел од патот.
Оптичките бели линии се поставуваат пред крстосница, пешачки премини, пред опасни делови од патот,
пред таблата 360 („назив на населено место“) и слично.

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПОТВРДАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПОЛАТАЦИОНИ УСЛОВИ
Член 1
Во Правилникот за посебните техничко-експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и
содржината на потврдата за исполнување на посебните
техничко-експолатациони услови (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 212/15) членот 18 се менува и гласи:
„Превозниците кои вршат превоз на патници во
градскиот и приградскиот превоз треба да имаат возен
парк со возни единици со ниво на емисија на издувни
гасови и цврстите честички не помало од еуро 2 стандард.“
Член 2
Членот 29 се менува и гласи:
„Најмалку 80% од возните единици на возниот парк
на превозниците треба да го исполнуваат условот од
член 18 на овој правилник заклучно до 31.9.2018 година.
Најмалку 90% од возните единици на возниот парк
на превозниците треба да го исполнуваат условот од
член 18 на овој правилник заклучно до 31.9.2019 година.
Сите возни единици на возниот парк на превозниците треба да го исполнуваат условот од член 18 на
овој правилник заклучно до 31.9.2022 година.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.

Слика 5.
Член 12
Посебните сообраќајно технички средства во зависност од широчината на коловозот и интензитетот на сообраќајот, може да се поставуваат по целата широчина
на коловозот или на половината од истиот.
III.ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-6046
19 април 2016 година
Скопје

Бр. 13.1-37106/1
13 јуни 2016 година
Скопје

Министер
Министер
за транспорт и врски,
за внатрешни работи,
Владо Мисајловски, с.р.
Митко Чавков, с.р.
_________
2858.
Врз основа на член 5 став 2 и 8 од Законот за превоз
во патниот сообраќај (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10,
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14,
112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15 129/15, 193/15,
37/16 и 71/16) министерот за транспорт и врски донесе

Бр. 01-8752
23 јуни 2016 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ
2859.
Врз основа на член 38 став (4) од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија”
бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), директорот
на Дирекцијата за заштита и спасување донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ПОЖАРНИКАРИ ОД ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА
ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата (во натамошниот текст: легитимацијата) на професионалните по-
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жарникари од територијалните противпожарни единици, начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации.
Член 2
Образецот на легитимацијата се печати на бел
картон со димензии 6 см х 9,5 см и се сместува во заштитна обвивка, со големина 8 см х 32 см.
Заштитната обвивка на легитимацијата е изработена од кожа во црвена боја во три дела кои меѓусебно се
поврзани и се преклопуваат.
Горниот дел од заштитната кожна обвивка е изработен во два дела, од кои предниот дел е изработен од
проѕирна пластична фолија обработена со кожа и претставува простор во кој се сместува легитимацијата.
На внатрешната долна страна на заштитната обвивка се наоѓа триаголна метална значка, која во горниот
дел на златна подлога е отпечатен петтоцифрен број
истоветен со регистарскиот број на легитимацијата, а
по ободите на триаголната значка од левата и десната
страна има венец. Во средишниот дел на значката во
овална форма на златна подлога е отпечатен текстот
“РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, во продолжение во
долниот дел на овалната форма стои називот на единицата на локалната самоуправа која ја издава легитимацијата. Во средината на овалниот дел е сместен знакот
на пожарникарите обиколен со венец.
На предната страна на легитимацијата е отпечатен
текстот: “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, називот на
единицата на локалната самоуправа која ја издава легитимацијата и називот на организационата единица надлежна за заштитата и спасувањето во рамките на единицата на локалната самоуправа, “ПОЖАРНИКАР” и
во средината има место за фотографија со димензии 2,5
см х 3 см, а под неа се впишуваат податоци за: името и
презимето на професионалниот пожарникар, потпис на
градоначалникот на единицата на локалната самоуправа и место за печат. Во долниот дел на златно-жолта
подлога со црвена боја е отпечатен регистарскиот број
на летитимацијата. Во позадина на целата предна страна е грбот на Дирекцијата за заштита и спасување.
Задната страна на образецот на легитимацијата содржи отпечатени грбови на Република Македонија и
единицата на локалната самоуправа која ја издава, под
кој се наоѓа место за впишување податоци за: датумот
и местото на раѓање на професионалниот пожарникар,
адреса на живеење, датум на издавање на легитимацијата, регистарскиот број, крвната група и звањето согласно Законот за пожарникарство.
Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член
е даден во прилог и е составен дел од овој правилник.
Член 3
Легитимацијата се издава врз основа на поднесено
писмено барање на професионалниот пожарникар до
организационата единица надлежна за заштита и спасување во единицата на локалната самоуправа во која е
вработен.
Барањето од став 1 на овој член содржи: име и презиме на подносителот, име и презиме на еден од родителитена подносителот, единствен матичен број на
подносителот, адреса на живеење, крвната група и звањето на лицето кое го поднесува барањето.
Од страна на организационата единица надлежна за
заштита и спасување во единицата на локалната самоуправа се известува Дирекцијата за заштита и спасување за издавањето на легитимацијата.
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Член 4
Легитимацијата има важност се додека лицето на
кое му е издадена има статус овластено службено лице
од областа на безбедноста – професионален пожарникар вработен во територијалната противпожарна единица во единицата на локалната самоуправа која ја издала легитимацијата.
По престанокот на статусoт, лицето ја враќа легитимацијата во организационата единица надлежна за заштитата и спасувањето во единицата на локалната самоуправа која ја издала легитимацијата.
Член 5
Лицето кое ќе ја изгуби легитимацијата или на друг
начин ќе остане без неа, веднаш ја известува организационата единица надлежна за заштитата и спасување
во единицата на локалната самоуправа која ја издала
легитимацијата.
Во случај од став 1 на овој член на професионалниот пожарникар му се издава нова легитимација, за што
се известува Дирекцијата за заштита и спасување.
Доколку се утврди дека легитимацијата е изгубена
заради небрежност, издавањето на новата легитимација
е на трошок на имателот на легитимацијата.
Член 6
Легитимацијата се заменува со нова кога поради
дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива
или кога имателот на легитимацијата ќе ги измени личните податоци.
Член 7
Легитимацијата што се враќа или се заменува, се
поништува.
Член 8
Евиденцијата за издадените легитимации во Дирекцијата за заштита и спасување содржи: реден број, име
и презиме на имателот на легитимацијата, датум на издавањето, регистарскиот број на легитимацијата, назив
на локалната самоуправа и организационата единица
на единицата на локалната самоуправа надлежна за
заштитата и спасувањето која ја издала легитимацијата, звањето на имателот на легитимацијата и забелешки.
Во забелешки се запишуваат измените на податоците од ставот 1 на овој член.
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на раководителот
на акцијата за гасење на пожар, начинот на нејзиното
издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 75/06).
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 01-1858/1
20 јуни 2016 година
Скопје

Дирекција за заштита и спасување
Директор,
д-р Шабан Салиу, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2860.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11,
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16
и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002,
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009,
34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14,
129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот
за данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006,
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 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), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005,
81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11,
123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и
39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат
при увоз и/или производство на нафтени деривати
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2016 година, донесе

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
B.
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
до 63,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98
до 64,50
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 49,50

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

ден/лит
до 38,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 21,788

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

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

ден/лит
до 26,721
до 28,299

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

ден/лит
до 25,486

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

ден/лит
до 24,933

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 17,174

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

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

ден/лит
до 0,080
до 0,080

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

ден/лит
до 0,030

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

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

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

ден/лит
до 0,890
до 0,890

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

ден/лит
до 0,300

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

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

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

ден/лит
до 21,999
до 21,692

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

ден/лит
до 12,433

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

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

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

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.6.2016 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-1176/1
27 јуни 2016 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
_________
2861.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), и член 10, став 5 од
Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13
и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за
изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРЏИ
ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, на ден 22.6.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. Важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за хидроелектроцентралата „МХЕЦ БАЧИШКА 1 реф.бр. 27“, УП1 бр.08-21/13 од 8.5.2013 година, на
Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали
НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП, NORD ENERGY GROUP ДООЕЛ
експорт-импорт Тетово, се продолжува до 3.11.2016 година.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово
донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-21/13
22 јуни 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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