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562.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделско
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.9.2011 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ДРЖАВНА
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА „БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М6“ КО ДРАГОЕВО, ОПШТИНА ШТИП
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена
на земјоделско во градежно земјиште за донесување на
Државна урбанистичка планска документација за изградба на „Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М6“, КО Драгоево, општина Штип.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
ги има следните катастарски индикации според прегледот:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 51-4519/1
Претседател на Владата
13 септември 2011 година на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.

584.

Стр.
Програма за полагање на стручен испит за проценувач на вредноста на
добрата и влијанијата врз животната
средина...................................................
Одлука за избор на претседател на
Основен суд Битола..............................
Оглас од Судскиот совет на Република Македонија........................................
Правилник за катастарски планови...
Листа за дополнување на Листата на категоризирани спортисти-спортска надеж
Решение за изменување на Решението за забрана за увоз и повлекување
од промет на семе од грчка детелина, одредени видови семиња и зрна
кои се увезени од Египет во Република Македонија...................................
Правилник за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија..................
Огласен дел...........................................

16
18
18
18
83

83
84
1-76

563.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 9 јануари
2012 година, донесе
Р ЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА БЕРОВО
1. Од должноста членови на Управниот одбор на
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово
се разрешуваат:
претставниците на основачот
- Бранко Каширски
- Зоран Мазновски
- Жаклина Кржовска
од Советот на општината
- Маријан Соколчевски
од редот на стручните работници во Центарот
- Бистра Гошевска.
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово се именуваат:
претставници на основачот
- Владо Стоиловски
- Жаклина Кржовска
од редот на стручните работници во Центарот
- Милка Атанасова.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-146/1
Претседател на Владата
9 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
564.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2009,
36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

Р ЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп се
разрешуваат:
претставниците на основачот
- Снежана Тодорчева
- Стеван Боцески
- Ирена Јорданоска
од Советот на општината
- Анета Наумоска
од редот на стручните работници во Центарот
- Убавка Шипинкоска.
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп се именуваат:
претставници на основачот
- Љубица Илиеска
- Стеван Боцески
- Ирена Јорданоска
од Советот на општината
- Катерина Шишкоска
од редот на стручните работници во Центарот
- Смилка Илиеска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци
се разрешуваат:
претставниците на основачот
- Месут Ајдинов
- Цана Добринова
- Анита Костова
од редот на стручните работници во Центарот
- Петар Дескоски.
2.За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци се именуваат:
претставници на основачот
- Анита Костова
- Цана Добринова
- Хулија Асанова
од редот на стручните работници во Центарот
- Гордана Анѓушева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

565.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/2011 и
53/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 јануари 2012 година, донесе

Бр. 23-393/1
Претседател на Владата
17 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
567.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - СТРУГА

Р ЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НЕГОТИНО

1. Ангелина Јаулеска се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник на основачот
на ЈЗУ Општа болница – Струга.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струга се именува
Марија Милеска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино
се разрешуваат:
претставниците на основачот
- Киро Бајатов
- Анѓел Стојанов
од редот на стручните работници во Центарот
- Вијолета Тасева.
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино се именуваат:
претставници на основачот
- Маја Ангелова
- Анѓел Стојанов
од редот на стручните работници во Центарот
- Вијолета Тасева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-148/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Бр. 23-172/1
9 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

566.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 година, донесе

Бр. 23-397/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

8 февруари 2012

Стр. 4 - Бр. 18

568.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 јануари 2012 година, донесе
Р ЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР
ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РАДОВИШ
1. Од должноста членови на Управниот одбор претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш се разрешуваат:
- Стоја Митревска
- Милан Јованов
- Снежана Кландева.
2. За членови на Управниот одбор - претставници
на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш се именуваат:
- Наталија Дединец
- Спасија Тушева
- Верица Котева.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-398/1
Претседател на Владата
17 јануари 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
569.
Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 од Законот
за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 17 јануари 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Завод за рехабилитација на деца и младинци –Скопје,
се разрешуваат:
претставникот на основачот
- Ева Тимовска
од редот на стручните работници во Центарот
- Даниела Стојчевска
- Анета Стефановска.
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за
рехабилитација на деца и младинци –Скопје се именуваат:
претставник на основачот
- Фадиљ Џемали
од редот на стручните работници во Центарот
- Маја Темкова
- Биљана Стерјадовска Стојчевска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-401/1
17 јануари 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

570.
Врз основа на член 177 став (4) од Законот за кривичната постапка (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/10), министерот за правда, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ЗАТВОРИТЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА РАБОТАТА НА
ПРИТВОРЕНИТЕ ЛИЦА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на примањето и распоредувањето на притворените лица во затворите и организирањето на работата на притворените лица.
Член 2
Притвореното лице може да биде примено и да се
задржи во затвор врз основа на решението со кое е
определен или продолжен притворот.
Решението за определување или продолжување на
притворот се доставува заедно со лична документација
за идентификација до управата на затворот, истовремено кога му се доставува и на притвореното лице, но
најдоцна до неговото спроведување во затвор.
Член 3
При приемот на притвореното лице се утврдува неговиот идентитет и се споредуваат неговите лични податоци со податоците внесени во решението за притвор.
Член 4
При прием на притвореното лице се врши детален
личен претрес и детален преглед на неговите работи.
Член 5
Распоредувањето на притвореното лице се врши
согласно Решението за распоредување на осудените и
малолетните лица во казнено–поправните и воспитно
поправните установи и на притворените лица во притворските одделенија на казнено–поправните установи
и Правилникот за куќен ред за извршување на мерката
притвор во притворските одделенија на затворите.
Притворено лице привремено може да биде преместено во друг затвор по претходна добиена согласност
од надлежниот суд, ако просторот за притвор е исполнет, од безбедносни, здравствени или други оправдани
причини.
Член 6
По барање на притвореното лице да врши работа, а
врз основа на претходно добиена дозвола за работа од
надлежниот судија, може да му се овозможи да работи
согласно со можностите на затворот.
На малолетното притворено лице му се овозможува да
работи корисна работа за неговото воспитување и развој.
На притвореното лице кое работи му следува надоместок под истите услови како и за осуденото лице.
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 денот на отпочнувањето на примената на Законот за кривичната постапка (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/10).
Бр. 01-461/1
1 февруари 2012 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.

8 февруари 2012

Бр. 18 - Стр. 5

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
571.
Врз основа на член 37 став 5, од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11 и 53/11), министерот за економија, донесе

ПРАВИЛНИK
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС
ВО РЕГИСТЕРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИЗВОЗНИЦИ И УВОЗНИЦИ НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ,
ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО
РЕГИСТЕРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИЗВОЗНИЦИ И УВОЗНИЦИ НА ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за
упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи,односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на
тутунски производи во рокот утврден во член 37 став (3) од Законот за тутун и тутунски производи.

Член 2
Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение
за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи,односно заради недонесување на решение за одбивање на барањето за упис во регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи„, во А4 формат во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија “.

Бр. 11-371/2
2 февруари 2012 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.

Стр. 6 - Бр. 18

8 февруари 2012

8 февруари 2012

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

572.
Врз основа на член 106, став (6) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕЧАТОТ И ЕТИКЕТАТА НА ТРУПОВИТЕ НА ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО
ЈАГНИЊА
И ЈАРИЊА (∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на означување, формата и содржината на печатот и етикетата
на труповите од овци и кози односно јагниња и јариња.
Член 2
(1) Означувањето на труповите на овци и кози односно јагниња и јариња (во натамошниот текст: означување) се врши во кланичните капацитети.
(2) Означувањето се врши со нанесување печат на
надворешната страна на трупот користејќи небришливо и нетоксично мастило.
(3) Печатите се нанесуваат на задните четвртини од
трупот, на грбот во висина на четвртиот лумбален прешлен и на предните четвртини од трупот, на градите.
(4) Означувањето се врши и со етикета прикачена на
трупот како единствен начин на означување или заедно
со означувањето со нанесување печат. Етикетите се прикачуваат само во одобрени кланични капацитети.
(5) Етикетите треба да се заштитени од можно
оштетување, да се отпорни на кинење и да се цврсто
прикачени на секоја четвртина на местата наведени во
ставот (3) од овој член.

Бр. 18 - Стр. 7

- идентификацискиот или кланичниот број на животното;
- датумот на колење и
- масата на трупот.
(4) Содржината на етикетата треба да е јасно читлива. На етикетата не треба да се вршат било какви измени, освен ако истите се јасно обележани на етикетата и
извршени под надзор на официјален ветеринар.
Член 5
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 jануари 2013 година.
Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Министер,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
____________
573.
Врз основа на член 88, став (3) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД КЛАСИРАЊЕТО НА ТРУПОВИТЕ И ПОЛОВИНКИТЕ
ОД ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО
ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА КАКО И НАЧИНОТ
НА
НЕГОВОТО ПОПОЛНУВАЊЕ (∗)

Член 4
(1) Етикетата од членот 2 став (4) на овој правилник
има квадратна форма со големина од најмалку 25cm2.
(2) Етикетата ги содржи ознаките од член 3, став (2)
на овој правилник.
(3) Покрај ознаките од став (2) на овој член, етикетата ги содржи и следните податоци:
- бројот на одобрение на кланичниот капацитет;

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот за известување за резултатите од
класирањето на труповите и половинките од говеда,
свињи, овци и кози односно јагниња и јариња, како и
начинот на негово пополнување.
Член 2
(1) Образецот за известување за резултатите од класирањето на труповите и половинките од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња се издава во А4 формат на бела хартија и ги содржи следниве податоци:
- реден број;
- назив, седиште и ЕМБС на кланичниот капацитет
(Бројот на одобрение на кланичниот капацитет);
- вид и раса на добитокот;
- идентификациски или кланичен број на животното;
- датумот на колење;
- ознака за категорија и класа на меснатост и масна
обвивка;
- ознаки за поткласи на меснатост и масна обвивка,
доколку ги има;
- маса на трупот, наведувајќи дали се однесува на
маса во топла или ладна состојба;
- презентирање на трупот применето во моментот
на мерењето и класификацијата;
- доколку е соодветно, се наведува дека класификацијата е извршена користејќи системи за автоматизирана класификација и
- ознака за идентификациски број на класификаторот.
(2) Содржината на образецот од став 1 на овој член
треба да е јасно читлива. На податоците не се дозволени било какви измени, освен кога истите се јасно обележани на образецот и извршени под надзор на официјален ветеринар.
(3) Формата и содржината на образецот од став 1 на
овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.

(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата за утврдување на детални правила за примена на
Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на
пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози,
CELEX бр. 32008R1249.

(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата за утврдување на детални правила за примена на
Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на
пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози,
CELEX бр. 32008R1249.

Член 3
(1) Печатот од член 2 став (2) на овој правилник
има округла форма.
(2) Печатот, согласно член 106 од Законот за квалитетот на земјоделските производи, ги содржи следните
ознаки:
- L или S за категоријата на јагнешкиот/јаречкиот
овчиот или козјиот труп или половинка;
- S, E, U, R, O или P за класата според меснатоста
на јагнешкиот/јаречкиот овчиот или козјиот труп или
половинка;
- 1, 2, 3, 4 или 5 за класата според покриеноста со
масно ткиво на јагнешкиот/јаречкиот овчиот или козјиот труп или половинка;
- I, II или III за подкласата врз основа на масата кај
лесните јагниња на јагнешкиот/јаречкиот труп или половинка;
- од I класа (A, B или C) за подкласата врз основа на
масата и бојата на месото кај лесните јагниња на јагнешкиот/јаречкиот труп или половинка и
- ознака за идентификациски број на класификаторот.
(3) Буквите и бројките кои се користат за ознаките
на печатот не треба да бидат помали од еден сантиметар во висина.

Стр. 8 - Бр. 18
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Член 3
Образецот од член 1 на овој правилник се пополнува рачно и/или електронски.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, a ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.
Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

8 февруари 2012

574.
Врз основа на член 103, став (4) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИ
ОВЦИ И КОЗИ И КЛАСИРАЊЕ НА ТРУПОВИТЕ
ОД ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА СО ОЦЕНУВАЊЕ НА ЛИНИЈА НА КОЛЕЊЕ (∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на одредување на категории овци и кози и класирање на труповите од овци и кози односно јагниња и јариња со
оценување на линија на колење.
Член 2
(1) Класирање на труповите од овци и кози односно
јагниња и јариња согласно овој правилник се врши во
кланичните капацитети.
(2) Заради одредување на категоријата и класирање,
труповите од овци и кози односно јагниња и јариња примарно се обработуваат после искрвавувањето, вадењето
на внатрешните органи-евисцерацијата и дерењето.
(3) Примарно обработениот труп од овци и кози односно јагниња и јариња е труп или половинка без нозе,
со или без глава, со или без органите од торакалната и
стомачната празнина (срце, бели дробови, црн дроб,
бубрези и стомачна марамица), без сексуалните органи
и за нив врзаните мускули и без вимето и мамарната
маст. Воколку трупот/половинката е без глава, главата
треба да е одвоена од трупот или половинката во атлоидо-окципиталниот зглоб а нозете треба да се отстранети во карпо-метакарпалниот или тарзо-метатарзалниот зглоб.
(4) Примарно обработениот труп или половинка од
овци и кози или јагниња и јариња може да е со или без
бубрезите, бубрежната и пелвичната маст.
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рење на масата (за лесни јагниња) и со оценување на
меснатоста (конформација на трупот) и покриеноста на
трупот со лој (степен на масна обвивка).
(2) Одредувањето на категориите и класирањето на
труповите во соодветните класи со оценување на меснатоста (конформација) на труповите и покриеноста на
трупот со лој (степен на масна обвивка) се врши врз основа на критериумите за меснатост и степен на масна
обвивка на профилите на труповите наведени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Дополнително одредување на категориите и класирањето на труповите во соодветни класи со оценување
на меснатоста (конформација) на труповите и покриеноста со лој (степен на масна обвивка) се врши врз основа на критериумите за меснатост на есенцијалните
(основните делови) на трупот или половинката (задната четвртина, грбот и плешката) и степенот на масна
обвивка на надворешната и внатрешната страна на трупот, наведени во Прилог 2 кој е составен дел на овој
правилник.
Член 5
Дополнително одредување на категориите и класите на труповите од јагниња и јариња со маса на труп
помала од 13 кг според масата на трупот/половинката,
бојата на месото одредена на местото rectus abdominis
во согласност со стандардизиран дијаграм на бои и покриеноста на трупот со лој (степен на масна обвивка)
се врши врз основа на критериумите наведени во Скалата за класификација од Прилог 3 кој е составен дел
на овој правилник.
Член 6
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да се применува Правилникот за
квалитетот на месото од добиток за колење, од живина
и од дивеч („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/74, 26/75 и
13/78).

Член 3
(1) Одредувањето на категории и класирањето на
труповите и половинките од овци и кози односно јагниња и јариња се врши со одредување на возраста, ме-

Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 jануари 2013 година.

(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата за утврдување на детални правила за примена на
Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на
пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози,
CELEX бр. 32008R1249.

Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 18
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Бр. 18 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 18

575.
Врз основа на член 83, став (6) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОБУКАТА, СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ОБУКАТА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА КЛАСИФИКАТОРИ НА ТРУПОВИТЕ И ПОЛОВИНКИТЕ
ОД ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ И КОЗИ ОДНОСНО
ЈАГНИЊА И ЈАРИЊА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на обуката, содржината на програмата за вршење на
обуката и полагање на испит и висината на трошоците
за изведување на обуката и полагање на испитот за класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња.
Член 2
(1) Обуката за класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња се
изведува врз основа на Програма за обука на класификатори, преку теоретска настава и практична обука со
вкупен фонд од 30 школски часа.
(2) Теоретската настава се врши во просторииите на
овластената институција согласно шлен 83 став 3 од
Законот за квалитет на земјоделски производи и трае
15 школски часа.
(3) Практичната обука се врши во одгледувалишта
на животни за производство на месо, откупни центри
за откуп на живи животни, сточни пазари, кланични капацитети, погони за конфекционирање на месо и лаборатории за испитување на квалитетот на месото и трае
15 школски часа.
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(4) Групата на кандидати за обука за класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно
јагниња и јариња треба да е составена од 5 до 20 кандидати.
Член 3
(1) Во програмата за обука на класификатори се
разработуваат содржините за основната обука за класирање на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња, начинот за спроведување на
едукација и проверка на знаењата.
(2) Основната обука за класирање на труповите од
говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња
треба да ги содржи следните тематски области :
А. Познавање на труповите од говеда, свињи, овци
и кози односно јагниња и јариња;
Б. Оценување на карактеристиките на труповите од
говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња;
В. Процедура за класирање на труповите од говеда,
свињи, овци и кози односно јагниња и јариња;
Г. Процедури на водење на евиденција; и
Д. Практичен дел, кој се состои од:
- Практична обука во одгледувалишта на животни
за производство на месо, откупни центри за откуп на
живи животни, сточни пазари, кланични капацитети,
погони за конфекционирање на месо и лаборатории за
испитување на квалитетот на месото, за класирање на
труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња; и
- Практична обука за водење на документација.
Член 4
(1) По завршената обука, кандидатите полагаат испит пред трочлена испитна комисија.
(2) На кандидатите што го положиле испитот, овластената институција им издава лиценца за стекнати основни знаења за класификација на труповите од говеда,
свињи, овци и кози односно јагниња и јариња. Кандидатот што посетувал настава, а не положил испит, ќе
полага на закажани термини, без обврска повторно да
посетува настава.
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(3) Сите обучени класификатори на труповите од
говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња,
секои тригодини имаат дополнителни обуки од осум
часа за запознавање со новите техники.
Член 5
Висината на трошоците за обуката и полагање на
испитот за класификатори на труповите од говеда, свињи, овци и кози односно јагниња и јариња изнесува
300 Евра во денарска протввредност пресметано според среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на уплатата.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 jануари 2013 година.
Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Министер,
Скопје
Љупчо Димовски, с.р.
__________
576.

Врз основа на член 99, став (4) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЛИНИЈАТА
НА КОЛЕЊЕ ВО КАТЕГОРИИ И КЛАСИ, НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕЧАТОТ КАКО И СОДРЖИНАТА НА
ЕТИКЕТАТА НА ТРУПОВИТЕ НА ЗАКЛАНИТЕ
СВИЊИ (∗)
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на оценување на линијата на колење во категории и класи, начинот на означување, формата и содржината на печатот како и содржината на етикетата на труповите на
закланите свињи.
Член 2
(1) Оценувањето и одредувањето на категориите и
класитe на труповите на закланите свињи се врши во
кланични капацитети.
(2) Одредувањето на категориите на труповите на
закланите свињи се врши со одредување на возраста на
свињите и масата на трупот.
(3) Оценувањето на линијата на колење и класирањето на труповите на закланите свињи се врши со оценување на меснатоста (процентот на месо во трупот) и
конформацијата на трупот.
(4) Одредувањето на квалитетот и класирањето на
труповите на закланите свињи во соодветните класи со
оценување на меснатоста и конформација се врши врз
основа на критериумите за меснатост наведени во Прилогот кој е составен дел на овој Правилник.
Член 3
(1) Означувањето на труповите на закланите свињи
се врши во кланични капацитети.
(2) Означувањето се врши со нанесување печат на
надворешната страна на трупот користејќи небришливо и нетоксично мастило.
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата за утврдување на детални правила за примена на
Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на
пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози,
CELEX бр. 32008R1249.

Бр. 18 - Стр. 13

(3) Печатите се нанесуваат на задните четвртини од
трупот, на задната нога под коленото или на бутот.
(4) Означување се врши и со етикета прикачена на
трупот како единствен начин на означување или заедно
со означувањето со нанесување печат. Етикетите се нанесуваат само во одобрени кланични капацитети.
(5) Етикетите треба да се заштитени од можно
оштетување, да се отпорни на кинење и да се цврсто
прикачени на секоја четвртина на местата наведени во
ставот (3) од овој член.
(6) По исклучок од ставовите (2) и (4) на овој член,
труповите на свињи не треба да се означуваат со печат
или етикета доколку е изготвен официјален документ
од страна на класификаторот во кој за секој труп е наведено најмалку следното:
- индивидуалната неменлива идентификација на
трупот;
- маса на трупот во топла состојба и
- проценетата меснатост и конформација (содржина
на посно месо).
(7) Документот од став (6) на овој член треба да се
чува шест месеци и на денот кога е изработен треба да
е заверен од страна на овластен ветеринар.
Член 4
(1) Печатот од член 3 став (2) на овој правилник
има округла форма.
(2) Печатот, согласно; член 99 од Законот за квалитетот на земјоделските производи ги содржи следните
ознаки:
- I, II, III, IV или V за категоријата на свинскиот
труп или половинка;
- S, E, U, R, O или P за класата според меснатоста и
конформацијата на свинскиот труп или половинка и
- ознака за Идентификациски бројорт на класификаторот.
(3) Буквите и бројките кои се користат за ознаките
на печатот не треба да бидат помали од два сантиметри
во висина.
Член 5
(1) Етикетата од член 3 став (4) на овој правилник
има квадратна форма со големина од најмалку 25cm2.
(2) Етикетата ги содржи ознаките од член 4, став (2)
на овој правилник.
(3) Покрај ознаките од став (2) на овој член, етикетата ги содржи и следните податоци:
- бројот на одобрението на кланичниот капацитет;
- идентификацискиот или кланичниот број на животното;
- датата на колење и
- масата на трупот.
(4) Содржината на етикетата треба да е јасно читлива. На етикетата не треба да се вршат било какви измени, освен кога истите се јасно обележани на етикетата
и извршени под надзор на официјален ветеринар.
Член 6
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник, престанува да важи Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризација на свинското месо („Службен весник на Република Македонија “
бр. 25/04).
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.
Бр. 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
577.
Врз основа на членот 57 став 1 алинеја 4 од Законот
за научно-истражувачката дејност („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08 и 24/11),
министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ,
СОЗДАВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА НАУЧНО –
ИСТРАЖУВАЧКИТЕ КАДРИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на
научно-истражувачките кадри.
Член 2
Барањето за доделување стипендии, односно средства за изработка на магистерски и докторски труд го
поднесува студентот на магистерските, односно докторските студии (кандидатот) до Министерството за
образование и наука (во натамошниот текст: Министерството).
Член 3
Стипендија за последипломските студии во земјата
се доделува на кандидат кој ги исполнува следните услови:
- да има завршено академски студии од прв циклус
во траење од три, односно четири години и постигнат
просечен успех од најмалку 8,50;
- да е запишан на студии од втор циклус првпат во
прва година, односно ја запишал втората година со
освоени најмалку две третини од предвидените кредити по ЕКТС системот;
- доказ од установата дека студиската програма на
која е запишан студентот е акредитирана и има решение за работа;
- на денот на конкурирањето да не епостар од 27 години за прва, односно 28 години за втора година;

- да не е во работен однос (на определено или неопределено работно време) за што како доказ треба да
достави потврда за невработеност од Агенцијата за
вработување на Република Македонија;
- да не е корисник на друга стипендија;
- да знае еден од светските јазици за што е потребно
да достави сертификат и
- да знае да работи на компјутер.
Стипендија за студии на втор циклус се доделува на
кандидатот за една година за студиите во траење од една година, односно две години за студиите во траење
од две години.
Член 4
Стипендија за втор циклус на студии во странство
се доделува на кандидат кој е запишан на првите првите сто рангирани универзитети, односно првите двеста
рангирани универзитети од областа на техничките науки според последната објавена ранг-листа на глобалните универзитети од Институт за високо образование
при Шангајскиот Џио Тонг универзитет, доколку кандидатот:
- има завршено академски студии од прв циклус во
траење од три, односно четири години и постигнал
просечен успех од најмалку 8,50;
- да е примен на студии од втор циклус првпат во
прва година;
- активно знаење на јазикот на кој се изведува наставата кое кандидатот го докажува со потврда за познавање на јазикот, (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен
еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за
кандидатите кои еден дел од своето образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата; и
- да не е корисник на стипендија од друг давател.
Стипендијата од став 1 на овој член се доделува на
кандидатот за една година за студиите во траење од една година, односно две години за студиите во траење
од две години, односно три години за студиите во траење од три години.

8 февруари 2012

На корисникот на стипендијата целосно ќе му бидат покриени трошоците за студирање (уписнина и/или
месечна стипендија).
При еднаков број на бодови, предност во доделувањето на стипендиите за студии од вториот циклус во
странство, ќе се даде на оние кандидати кои се определиле само за стипендија за средства за уписнина.
Освен за кандидатите од став 1 на овој член, стипендија за втор циклус на студии се доделува на кандидат кој е примен на студии на подружници на странски
високообразовни установи во Република Македонија,
доколку ги исполнува условите од став 1 на овој член.
Освен на кандидатите од ставовите 1 и 4 на овој
член, стипендија за втор циклус на студии во странство
се доделува на кандидат кој е запишан на високообразовни и научни институции во област која е од посебно
научно, образовно и културно значење за Република
Македонија согласно годишната Програма за остварување на научно- истражувачката работа, технолошкотехничкиот развој во Република Македонија, на начин
и под услови утврдени со конкурсот од член 52 став 5
од Законот за научно- истражувачката дејност.
Бројот на стипендиите од ставовите 1, 4 и 5 на овој
член и нивната распределба по научни области се определува со конкурсот од член 52 став 5 од Законот за научно- истражувачката дејност.
Член 5
Стипендија за втор циклус студии во странство, се
доделува на кандидат кој е запишан на оние научни
дисциплини кои не се организирани на универзитетите
во Република Македонија и доколку кандидатот:
- има завршено академски студии од прв циклус во
траење од три, односно четири години и постигнат
просечен успех од најмалку 8,50;
- да е запишан на студии од втор циклус првпат во
прва година, односно ја запишал втората година со
освоени најмалку две третини од предвидените кредити по ЕКТС системот;
- има доказ од установата дека студиската програма
на која е запишан студентот е акредитирана и има решение за работа;
- на денот на конкурирањето да не е постар од 27
години за прва, односно 28 години за втора година;
- да не е корисник на друга стипендија;
- да знае еден од светските јазици кое кандидатот го
докажува со потврда за познавање на јазикот (TOEFIL,
IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето претходно образование го стекнале на јазикот на кој се изведува наставата и
- да знае да работи на компјутер.
Стипендија за студии на втор циклус се доделува на
кандидатот за една година за студиите во траење од една година, односно две години за студиите во траење
од две години.
Член 6
Изборот на кандидатите на кои им се доделуваат
средства за стипендии за студии од вториот циклус во
земјата и странство се врши врз основа на постигнатиот успех од редовните студии на кандидатот.
При еднаков број на бодови, предност во доделувањето на стипендиите за студии од вториот циклус во
земјата и во странство, ќе се даде на оние кандидати
кои знаат повеќе светски јазици.
Одредбите од ставот 1 и 2 на овој член не се применуваат во постапката за доделување на стипендии
предвидени во член 4 и член 7 став 4 од овој правилник.
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Член 7
Стипендија за трет циклус студии во земјата и
странство се доделува за времетраењето на студиите
(најдолго за три години).
Стипендијата за втората година на студиите продолжува доколку кандидатот положил најмалку две
третини од предвидените испити, односно му е прифатена докторската теза.
На корисникот на стипендијата од трет циклус во
земјата и во странство му се доделува и надоместок за
уписнина.
На корисникот на стипендијата целосно ќе му бидат покриени трошоците за студирање (уписнина и месечна стипендија), доколку е примен на студии од трет
циклус на првите сто рангирани универзитети според
последната објавена ранг-листа на глобалните универзитети од Институт за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет.
Бројот на стипендиите од став 4 на овој член и нивната распределба по научни области се определува со
конкурсот од член 52 став 5 од Законот за научноистражувачката дејност.
Член 8
Корисникот на стипендијата на студии од втор, односно трет циклус во земјата и странство прифатен за
студирање од прва година ќе ги врати средствата, доколку не ги исполни обврските за запишување на наредната година или најдоцна до пет години не магистрира, односно не докторира, сметано од денот на
склучувањето на договорот.
Член 9
Барањата за доделување стипендии ги разгледува
комисија формирана од министерот за образование и
наука (во натамошниот текст: министерот).
Комисијата од став 1 на овој член врши проверка
дали кандидатите ги исполнуваат условите од конкурсот и составува предлог листа која ја доставува до министерот.
Член 10
Барањата за доделување на стипендии од член 4 и
член 7 став 4 ги разгледува комисија формирана од
страна на министерот во состав: два члена од Министерството, два члена од високообразовните установи
со најмало звање доцент и еден член од деловната заедница.
Комисијата од став 1 на овој член врши проверка
дали кандидатите ги исполнуваат условите од конкурсот и составува предлог листа која ја доставува до министерот.
Член 11
Корисникот стипендијата ја користи врз основа на
склучен договор со кој се уредуваат меѓусебните права и
обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.
Корисникот на стипендијата од член 4 и член 7 став
4 од овој правилник кон договорот приложува меница
во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на поврат на средствата.
Член 12
Доколку корисникот на стипендијата за студии од
трет циклус во земјата и странство во текот на стипендирањето се вработи на определено или на неопределено работно време, стипендијата и уписнината се прекинуваат.
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Член 13
Продолжување на перидот за доделување на стипендиите за студентите од членовите 3, 4, 5 и 7 од овој
правилник настапува поради користење на породилно
боледување, здравствени причини и слични случаи
утврдени со закон, за времетраењето на спреченоста.
Член 14
Средства за изработка на магистерски и докторски
трудови се доделуваат еднократно на кандидатите во
ист износ за сите корисници.
Член 15
За користење на средствата од член 14 од овој правилник кандидатот треба да ги исполнува следните услови:
- магистерскиот, односно докторскиот труд да му е
прифатен за изработка од Наставно-научниот, односно
Научниот совет на установата каде што е пријавен, за
што се доставува одлука од установата;
- на денот на поднесување на барањето кандидатот
да не е постар од 30 години за изготвување на магистерскиот, односно 38 години за докторскиот труд;
- на денот на поднесување на барањето да не е одбранет магистерскиот, односно докторскиот труд и
- да има завршено академски студии од прв, односно втор циклус и постигнат просечен успех од најмалку 8,50.
Предност при изборот на кандидатите на кои се доделуваат средства за изработка на магистерски и докторски трудови се врши врз основа на повисок постигнат успех од студиите од вториот, односно третиот
циклус, како и
Предност при доделувањето имаат и кандидатите
кои знаат повеќе странски јазици.
Средствата од став 1 на овој член кандидатот ги
бара најдоцна до денот на одбраната на магистерскиот,
односно докторскиот труд.
Лице кое било корисник на стипендија за наведените средства не може повторно да бара стипендија за
истата намена.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

578.
Врз основа на член 12 став (3) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број
115/10 и 158/11), министерот за животна средина и
просторно планирање, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА ДОБРАТА И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Член 18
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Со оваа програма, се пропишуваат темите за кои
се полага стручен испит за проценувач за процена на
вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина.
2. Програмата за полагање стручен испит за проценувач за процена на вредноста на добрата и влијанијата
врз животната средина се состои од:
I. Основни поими и тоа:
- Медиумите на животнате средина (вода, воздух и
почва) и
- Областите на животната средина (природа, отпад,
бучава и сите други елементи кои претставуваат неделива целина од животната средина).
II. Одговорност за штета предизвикана врз животната средина и тоа:
- одговорност за еколошка штета;
- трошоци за преземање на превентивни мерки и
мерки за ремедијација и
- реституција на еколошка штета.
III. Вредности на животната средина и тоа:
1. Употребни користени вредности и тоа:
- директно употребни користени вредности;
- индиректно употребни користени вредности и
- изборни употребни користени вредности.
2. Неупотребни односно директно некористени
вредности кои пасивно се употребени вредности и тоа:
- идна вредност (за наследството) и
- егзистенцијална вредност.
IV. Методи на процена на вредноста на добрата и
влијанијата врз животната средина и тоа:
1. Методи за вреднување засновани на пазарните
цени:
- Методот на превентивни трошоци;
- Методот на дефанзивни трошоци и
- Методот на трошоци за замена, дислокација и поправка.
2. Методи за вреднување засновани на производствената функција:
- Метод на ефекти врз производството;
- Метод на човечки капитал и
- Метод на опортунитетни трошоци.
3. Методи за вреднување засновани на откриените
преференции на индивидуите:
- Методот на претпоставено (условено) вреднување;
- Методот на патни трошоци и
- Методот на хедонистичко вреднување и
V. Извештај за процена.
3. Литературата за подготовка за полагање на стручен испит за проценувач за процена на добрата и влијанијата врз животната средина е дадена во Прилог кој е
составен дел на оваа програма.
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-660/2
31 јануари 2012 година
Скопје

Бр. 07-325/3
1 февруари 2012 година
Скопје

Член 16
Барањата за доделување на средства за изработка
на магистерски и докторски труд ги разгледува комисија формирана од министерот.
Комисијата од став 1 на овој член врши проверка
дали кандидатите ги исполнуваат условите и составува
предлог листа која ја доставува до министерот.
Член 17
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/09, 28/10, 137/10 и 166/11).

Министер,
м-р Панче Кралев, с.р.

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

579.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на 07.02.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД БИТОЛА
1. За Претседател на Основен суд Битола е избран:
- Јордан Врбовски – судија на Основен суд Битола
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.07- 219/1
7 февруари 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

580.
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/06), објавува
ОГЛАС
- За избор на 3 (тројца) судии на Врховен суд на РМ;
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Крушево;
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје
1 Скопје и
- За избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје
2 Скопје.
Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од
Законот за изменување и дополнување на Законот за
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).
Заинтересираните кандидати пријавите заедно со
потребната документација, во оригинал или заверена
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постарo од eдна година од денот на издавање и уверение
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на
вршење на професија дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги
достават до Судскиот совет на Република Македонија,
ул. „Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.
Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на
Република
Mакедонија
на
следната
адреса:
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc
Покрај наведеното лицето кандидат за носител на
јавна функција треба да достави и доказ за верифицирана изјава за исполнување на условите за вршење на
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2
од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на РМ“ бр.
14/08 од 29.1.2008 година) и Законот за изменување и

дополнување на Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник
на РМ“ бр.64/09 од 22.5.2009 година), издаден од надлежната Комисија за верификација на факти, согласно
наведениот закон. Некомплетните документи нема да
се разгледуваат.
Бр.07-170/1
27 јануари 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

581.
Врз основа на член 72 од Законот за катастар на
недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010, 17/2011 и 51/2011), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Предмет на уредување
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на обработката и обликувањето на податоците за недвижностите кои се предмет на премерот, како и содржината и
размерот на катастарските планови.
Дефиниции
Член 2
Одделни изрази кои се употребени во овој правилник го имаат следновo значење:
1. „Катастарски план“ е евиденција на просторните податоци во форма на графички приказ на хоризонталната претстава на теренот во државна проекција кој
ги содржи просторните податоци за недвижностите.
2. „Форма на катастарски план“ е медиум на кој
се изработува катастарскиот план и таа може да биде
аналогна и/или дигитална.
3. „Аналоген катастарски план“ е организација
на просторни податоци со графичка конструкција и
симболи за пренос на својствата на недвижностите кои
се предмет на премерот, прикажани на аналогни медиуми.
4. „Номенклатура на аналогниот катастарски
план“ е единствен матичен број во рамките на државниот координатен систем условен од размерот во кој се
изработува аналогниот катастарски план.
5. „Дигитален катастарски план“ е организација
на просторни податоци со графичка конструкција и
симболи за пренос на својствата на недвижностите кои
се предмет на премерот, прикажани во дигитален формат.
6. „Дигитален катастарски план со растерски
формат на записи“ е конвертиран или скениран аналоген катастарски план, чија елементарна форма на записи е келија која е функционално и просторно позиционирана според резолуцијата на скенирање и според
трансформацијата.
7. „Скенирање“ е процес на конверзија од аналоген во дигитален документ.
8. „Дигитален катастарски план со векторски
формат на записи“ е векторска конструкција на елементарни геометриски форми и нивна заемна поврзаност добиена по пат на векторизација.
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9. „Векторизација“ е постапка во која преку користење на софтверски апликации се одредуваат векторите на деталните точки и се изготвуваат дигитални катастарски планови со векторски формат на записи.
10. „Методологија за одржување на аналогни катастарски планови“ е дефиниран сет на пристапи и
ресурси за вршење промени на катастарскиот план.
11. „Дигитален формат на записи“ е уреден сет на
единечни форми и правила за запишување на дигитален документ.
12. „Скениран документ“ е растерска слика оформена преку матрица од правилни геометриски елементи, односно пиксели.
13. „Пиксел“ е најмал дискретен елемент на дигиталната слика, односно елементарна форма со која се
дефинира резолуцијата и претставува носечки елемент
на карактеристиките на дигиталниот документ.
14. „Резолуција на скенирање“ е најмала вредност
на пикселот со која се конструира геометриска форма
на дигитален катастарски план со растерски формат на
записи и се изразува со број на точки на 2,54см.
15. „Методологија за одржување“ на дигитален
катастарски план е збир на постапки со кои се одржува
содржината на дигиталниот катастарски план со векторски формат на записи.
16. „Просторен податок“ се координати на детални точки што ја дефинираат недвижноста, во рамките
на единствениот државен референтен систем.
17. „Описен податок“ е податок со кој се врши опишување на својствата и карактеристиките на недвижностите (фактичко користење на земјиштето, класа, викано
место, број на зграда или посебен дел од зграда, влез, кат,
површина и друго), на правата на недвижностите и на носителите на правата на недвижностите кои се запишуваат
во форма на број или текстуален запис.
18. „Катастарска парцела“ е основна катастарска
единица која е дел од земјиштето дефинирано со граници што се наоѓа во една катастарска општина и му
припаѓа на определен носител на право на сопственост.
19. „Државен референтен систем“ е координатен
систем кој го сочинуваат збир на нумерички константи
кои се неопходни за да се дефинира положбата и другите својства на геодетските точки и објекти на територијата на Република Македонија.
20. „Геореференцирање“ е методологија за позиционирање на дигитален документ/слика во дигитален
план, во рамките на референтните компоненти на аналогниот катастарски план.
21. „Метаподаток“ (Metadata) е податок за податокот кој се однесува на типот, квалитетот, методологијата на изработка, алгоритамот и статусот на примената
на податокот, со цел негово пронаоѓање и користење
низ глобалната електронска мрежа.
22. „Квалитет на податок“ е детерминирана категорија опишана преку точноста, прецизноста, веродостојноста и потполноста.
23. „Дигитален топографски клуч“ е збир на симболи и правила за нивно прикажување на дигиталниот
катастарски план.
24. „Архивски оригинал“ е оригинал од катастарскиот план со состојба на податоците по завршеното
систематско запишување на правата на недвижностите.
25. „Работен оригинал“ е верна копија на архивскиот оригинал на катастарскиот план добиена по пат
на репродукција, на која се нанесуваат сите промени
настанати во одржување на катастарот на недвижности.
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26. „Геодетски план“ е евиденција на просторните
податоци во форма на графички приказ на хоризонталната и вертикалната претстава на теренот во државна
проекција.
27. „Изохипса“ е линија која поврзува точки со
иста надморска височина.
28. „Еквидистанција“ е висинското растојание помеѓу две соседни изохипси.
29. „Кота“ е точка на геодетскиот план со точно
одредена и испишана апсолутна надморска височина.
30. „Дигитален модел на висини“ е систем од висини во форма на правилно распоредени точки, односно во форма на правоаголен растер кој ја покрива површината на теренот.
31. „Дигитален модел на терен“ е систем од висински точки каде што покрај податоците од дигиталниот модел на висини се содржани и податоците за
структурните линии и карактеристичните точки на теренот.
Поделба на плановите
Член 3
Според содржината и начинот на прикажување на
просторните податоци, плановите се делат на:
- катастарски планови каде податоците се прикажани во рамнина (дводимензионални);
- геодетски планови каде податоците се прикажани
во простор (тридимензионални).
II. РЕФЕРЕНТНИ КОМПОНЕНТИ НА
КАТАСТАРСКИТЕ ПЛАНОВИ
Референтни компоненти на катастарскиот план и
параметри на државната проекција
Член 4
(1) Референтни компоненти на катастарскиот план се:
- државна проекција;
- размер;
- номенклатура;
- точност.
(2) Параметрите на државната проекција од став
(1) алинеја 1 на овој член се:
- референтен систем: државен координатен систем
- референтен елипсоид: Bessel 1841;
- голема полуоска (а): 6377397.155 м;
- сплоснатост (1/f): 299.1528128156;
- картографска проекција: Gauss Krüger;
- зона на пресликување: 7;
- почетен меридијан: Гринич;
- средишен меридијан: 21º 00´ 00" ;
- почетен напоредник: Екватор;
- линеарна деформација долж средишниот меридијан: 0.999;
- вредност на Y долж средишниот меридијан: 500
000 м;
- вредност на X долж почетниот напоредник: 0 м;
- единечна мерка: метар;
- хоризонтален датум: Hermans Kögell;
- вертикален датум: средно морско ниво, мареограф
во Трст.
(3) Со размерот од став (1) алинеја 2 на овој член се
обезбедуваат релативните односи на недвижностите
претставени на целиот катастарски план.
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(4) Номенклатура на катастарски план од став (1)
алинеја 3 на овој член е единствен матичен број во
рамките на државниот координатен систем условен од
размерот во кој се изработува катастарскиот план.
(5) Точност од став (1) алинеја 4 на овој член е моќ
за единечниот податок од планот.
Еднозначност на референтни компненти
Член 5
(1) Референтните компоненти се еднозначно дефинирани и одржувани на целиот опфат на планот со што
се обезбедува компатибилност, единственост и повторливост во изработката и одржувањето на катастарските
планови.
(2) Референтните компоненти од став (1) не се условени од категоризацијата на катастарскиот план.
Заземање на референтните компоненти
Член 6
Референтните компоненти кај аналогните катастарски планови (во понатамошниот текст: АКП) се заземаат преку координатната мрежа и нејзиниот координатен почеток.
Заземање на референтните компоненти кај
дигиталните катастарски планови
Член 7
(1) Заземањето на референтните компоненти кај дигиталните катастарски планови (во понатамошниот
текст: ДКП) во растерски и векторски формат е поддржано со посебен интерактивен модул, како дел од софтверската платформа за администрирање со ДКП.
(2) Модулот од став (1) на овој член, во целост ја
оспособува параметарската внатрешност за референтните компоненти и можноста за конверзија кон сетот
на публицирани и стандардизирани референтни компоненти.
Интеграција на ДКП со растерски и векторски
формат на записи
Член 8
Во процесирањето, интеграцијата на ДКП во растерски и векторски формат на записи се обезбедува хиерархиски по принципот на повикување и транспарентно преклопување.
III. ВИДОВИ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ
Поделба на катастарските планови
Член 9
(1) Според носечките медиуми и организацијата на
податоците, катастарските планови се класифицираат
како аналогни и дигитални.
(2) Според формата на записот, дигиталните катастарски планови од став (1) на овој член се класифицираат како растерски и векторски.
Основни елементи на катастарските планови
Член 10
Основните елементи на катастарските планови преку кои се дефинираат недвижностите се:
- точка;
- линија;

- површина/фигура;
- симбол;
- текст.
Дефинирање на недвижноста на катастарскиот
план
Член 11
Недвижноста како основна просторна единица на
катастарскиот план се дефинира преку следните компоненти:
- просторна, која е изразена преку геометрија и топологија;
- описна/атрибутна, која е условена од категоризацијата;
- точност (моќ на единичен податок);
- временски детерминиран податок.
III.1. Аналогни катастарски планови
Подрачје и размер
Член 12
(1) АКП се изготвуваат за подрачје на една катастарска општина.
(2) Во случај кога делови од катастарската општина се организирани во различни размери, за секој размер се изготвуваат посебни катастарски планови.
Архивски и работни оригинали на АКП
Член 13
(1) Архивските оригинали на АКП ги содржат
податоците за недвижностите по извршениот премер и
промените настанати при систематското запишување
на правата на недвижностите.
(2) Работните оригинали на АКП се репродукција
на архивските оригинали, на кои се нанесуваат промените настанати при одржувањето на катастарот на недвижностите.
Содржина на АКП
Член 14
АКП содржат податоци за:
- номенклатура и други метаподатоци;
- граница на катастарска општина;
- геодетска основа;
- катастарска парцела;
- згради;
- текстуален запис;
- симболи.
Прибирање на податоците за АКП
Член 15
Просторните и описните податоци за недвижностите кои се содржани на АКП се прибираат на начин пропишан со Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот.
Методологија на изработка и одржување на АКП
Член 16
Методологијата на изработка и одржување на АКП
е прикажана во следната табела:
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Точност на содржината на АКП

Точност на промените на АКП

Член 17
(1) Со примената на класичните и современите геодетски методологии на прибирање податоци се обезбедува целосност и конструктивна сигурност на недвижностите, со положбена точност на содржината која е
условена од размерот во кој се изработува АКП.
(2) Изборот на методологијата за картирање на промените треба да биде во согласност со положбената
точност на содржината организирана на АКП.
(3) Положбената точност на податоците за деталните точки од катастарските планови не треба да го надмине дозволеното отстапување од 0.20 мм * Рк, каде Рк
е именител на размерот на АКП.

Член 20
Промените на податоците од член 19 алинеја 1 на
овој правилник се вршат со точност пропишана во член
17 став (3) на овој правилник.

Начин на вршење промени во содржината на АКП
во одржување на катастарот на недвижности
Член 18
(1) Промените на содржината на АКП во одржување на катастарот на недвижностите се вршат согласно
со применетата методологија за прибирање податоци и
картирање со примена на координатограф.
(2) Промените од став (1) на овој член се вршат по
пријава на странка или по службена должност.
Промени на АКП
Член 19
На АКП со црвена боја се вршат промени на:
- просторните податоци за катастарските парцели,
зградите и другите објекти;
- описните податоци за катастарските парцели,
зградите и другите објекти;
- симболите од топографскиот клуч.

Издавање податоци од АКП
Член 21
Издавањето податоци од АКП се врши на начин
пропишан со Правилникот за начинот на користење,
дистрибуција, пристап, издавање, чување и заштита на
податоците од геодетско-катастарскиот информациски
систем (во понатамошниот текст: ГКИС) и за начинот
на издавање податоци од катастарот на недвижностите.
III.2. Дигитални катастарски планови
Форма на ДКП
Член 22
(1) Дигиталните катастарски планови можат да се
изработуваат како дигитален катастарски план во растерска форма (во понатамошен текст ДКПР) и дигитален катастарски план во векторска форма (во понатамошен текст ДКПВ).
(2) За катастарските планови од став (1) на овој
член се изработуваат и метаподатоци во XML формат,
при што номенклатурата на планот може да се земе како име на датотеката.
III.2.1. ДКП во растерска форма-ДКПР
Скенирање и геореференцирање на АКП
Член 23
Со постапка на скенирање и геореференцирање на
АКП се добива ДКПР.
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Формат на запис на ДКПР
Член 24
(1) Основната единица на ДКПР е пикселот преку
чија големина и позиција се контролира и се пренесува
точноста на елементарните геометриски форми на планот во целина.
(2) Стандарден растерски формат на запис на ДКПР
е датотека со CIT формат со недеградирачка растерска
компресија.
(3) По исклучок од став (2) на овој член, ДКПР можат да бидат и во датотеки со HMR, TIFF-TFW, JPGJGW формати.
Пресликување на АКП во ДКПР
Член 25
Содржината на ДКПР, пренесена преку пикселите
како нивна конструктивна целина, претставува 1:1
пресликување на содржината од АКП.
Референтни компоненти на ДКПР
Член 26
Референтните компоненти од член 4 на овој правилник на ДКПР се реализираат во процесот на геореференцирање.
Скенирање на АКП
Член 27
(1) Скенирањето на АКП се врши со скенери А0
формат, чија резолуција на скенирање е во опсег од 25
до 800 dpi и повеќе.
(2) Скенерите од став (1) на овој член можат да бидат рамни или ротациони и треба да имаат сертификат
со податоци од извршеното калибрирање, односно атестирање.
(3) Форматот на записот на скенираниот АКП го
одредува Агенцијата за катастар на недвижности (во
понатамошниот текст: АКН), во согласност со член 24
на овој правилник.
(4) За извршеното скенирање на катастарските планови се води евиденција во која се содржани податоци
за: катастарска општина, номенклатура на планот, размер, година на снимање, датум на скенирање и име на
лицето кое го извршило скенирањето.
Резолуција на скенирање на АКП
Член 28
Резолуцијата на скенирање на АКП изнесува 400
dpi или повеќе.
Геореференцирање на скенирани АКП
Член 29
(1) Геореференцирањето на скенирани АКП од сликовниот во теоретскиот модел на АКП се врши со точките од дециметарската мрежа на АКП.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, во постапката на геореференцирање, во трансформацијата можат
да се вклучат и точки со познати теоретски координати.
Алгоритам за геореференцирање на АКП
Член 30
(1) Геореференцирање на АКП се врши врз основа
на параметри кои се одредуваат алгоритамски, со примена на афина и/или хелмертова трансформација, а врз
основа на сликовните и теоретските координати на
точките од член 29 на овој правилник.
(2) Во почетната фаза од геореференцирањето, распоредот и бројот на точките треба да биде идентичен
со точките на дециметарската мрежа на АКП.
(3) Постапката на геореференцирањето е итеративна и се врши сè додека секоја од точките, врз основа на
кои се врши геореференцирањето, поединечно не отстапува повеќе од 0.20 мм * Рк, каде што Рк е именител на размерот на катастарскиот план.

(4) Во постапката од став (3) на овој член, за точките за кои е утврдено отстапување поголемо од отстапувањето од став (3) на овој член, повторно се отчитуваат
координати и се врши геореференцирање. Доколку и
по повторената постапка, отстапувањата на точките се
поголеми од утврденото отстапување, тие се отстрануваат од процесот на геореференцирање.
Средна квадратна грешка на геореференцирање
Член 31
Средната квадратна грешка на геореференцирање
по отстранувањето на грубите грешки и отстранувањето на систематските грешки на ДКПР, треба да биде
помала од 0.20 мм * Рк, каде што Рк е именител на размерот на катастарскиот план.
Регистар на геореференцирани ДКПР
Член 32
(1) За извршеното геореференцирање се води регистар на геореференцирани ДКПР, во кој се содржани
податоци за: реден број, номенклатура на АКП, катастарска општина, размер, година на снимање, датум на
скенирање и геореференцирање, име на геодетското
стручно лице кое го извршило геореференцирањето и
забелешка (резолуција на скенирање).
(2) Формата и содржината на регистарот од став (1)
на овој член се дадени во прилог број 1 кој е составен
дел на овој правилник.
(3) За секој геореференциран ДКПР автоматски се генерираат и податоци за применет алгоритам за геореференцирање, референтна датотека со коефициенти на избраната
трансформација, средна квадратна вредност, теоретски координати на точките, отчитани сликовни координати на
точките и поединечни поправки за секоја точка.
Датотеки за чување на ДКПР
Член 33
(1) Податоците од скенирањето на катастарскиот план
се чуваат во датотека чиј формат на запис е во согласност
со член 24, ставови (2) и (3) од овој правилник.
(2) Името на датотеката од став (1) на овој член е
идентично со номенклатурата на катастарскиот план.
(3) Датотеката од став (1) на овој член се чува во
АКН, а копија од датотеката се доставува до организациските единици на АКН за одржување на катастарот
на недвижности.
Промена на содржината на ДКПР
Член 34
(1) Промена на содржината на ДКПР се врши векторски, додека промена на формата и записите во кои
е формиран ДКПР не се врши.
(2) Заради следење на промените на ДКПР, за секоја промена се формира датум на нанесување на промената, кој е дел од структурата на метаподатоците.
Промена на геометрија
Член 35
Секоја промена на геометриската форма треба да
биде во рамките на дозволеното отстапување од член
17 на овој правилник.
III.2.2. Изработка на дигитални катастарски
планови во векторска форма
Начин на изработка на ДКПВ
Член 36
(1) ДКПВ можат да се изработуваат на посреден и
непосреден начин.
(2) Посредниот начин на изработка на ДКПВ е по
пат на векторизација на ДКПР.
(3) Непосредниот начин на изработка на ДКПВ е по
пат на стереореституција во векторска форма, односно
по пат на теренски мерења.
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(4) Во рамките на катастарската општина се изработува еден ДКПВ во векторски формат. Кога ДКПВ е составен од делови на катастарската општина изготвени во различни размери, тогаш нивните граници се идентични.
Хардверска и софтверска платформа при изработка на ДКПВ
Член 37
(1) Формирањето на векторски податоци за недвижностите е поддржано со софтверски и хардверски платформи и модули.
(2) Софтверските платформи го поддржуваат алгоритамски и процесно картирањето, векторизацијата, обликувањето и организацијата на геометриските и атрибутните податоци за недвижностите.
(3) Видот на софтверската платформа, обликот и организацијата на податоците ги определува АКН.
Содржина и организација на податоците од ДКПВ
Член 38
(1) ДКПВ е организиран и обликуван на начин со кој еднозначно се дефинирани просторните и описните
податоци за недвижностите и симболите од топографскиот клуч.
(2) Податоците од став (1) на овој член на ДКПВ се организирани по слоеви кои имаат свој број и содржина, и тоа:
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(3) Податоците од став (2) на овој член се структурирани на начин кој овозможува целосно и непречено
пренесување на ДКПВ во електронскиот ГКИС.
(4) Податоците се организирани според принципите
на релациска база на податоци со целосна контрола на
записот, заштитата, пристапот и дистрибуцијата на податоците и информациите.
(5) Недвижностите кои се содржани на ДКПВ имаат единствен идентификатор во рамките на ГКИС.
Формат на ДКПВ
Член 39
(1) Основни единици за организација и администрирање со содржината на ДКПВ се основните геометриски форми (точка, линија и полигон), како и описните податоци за недвижностите.
(2) Основните геометриски форми можат да се организираат како геометриски фигури по CAD принципи и/или во база на податоци со алгоритамски изградени тополошки структури.
(3) Базата од став (2) на овој член ги поддржува организацијата и администрирањето на сите форми од
став (1) на овој член.
(4) Векторскиот формат во кој се организирани податоците за запишување на содржината во базата од
став (2) на овој член е SHP формат, а за организацијата
на геометриските фигури по CAD принципи е DGN
или DXF формат.
Датотеки за чување на ДКПВ
Член 40
(1) Податоците од ДКПВ се чуваат во датотека, во
формат на запис кој е определен од АКН.
(2) Името на датотеката од став (1) на овој член е
идентично со името на катастарската општина и со размерот во кој се изработува ДКПВ.

III.2.2.1. Посреден начин на изработка на ДКПВ
Векторизација на податоци
Член 41
(1) Векторизацијатата на ДКПР се врши со примена
на апликативни софтвери по извршеното геореференцирање, при што се задржуваат содржината, обликот,
димензиите, последователноста и релативноста на податоците од АКП и на посреден начин се овозможува
изработка на ДКПВ.
(2) ДКПВ на посреден начин се добива со векторизација на содржината на секој ДКПР, во рамките на
еден размер и една катастарска општина.
(3) Податоците од извршената векторизација од
став (1) на овој член се групираат во една датотека со
екстензија dgn, која се именува според името на катастарската општина и според размерот во кој се изработени катастарските планови.
(4) Границите на ДКПВ во една катастарска општина во поситниот размер се преземаат од покрупниот
размер, со што се овозможува добивање на идентични
граници/точки за различните размери во рамките на
катастарската општина.
(5) Границите на ДКПВ за една катастарска општина се преземаат од соседната веќе дигитализирана катастарска општина, со што се овозможува добивање на
идентични граници/точки за катастарските општини.
Предмет на векторизација
Член 42
(1) Предмет на векторизација е содржината на ДКПР, и
тоа границите на катастарската парцела, бројот на катастарската парцела, катастарската култура, основата на зградите,
намената и бројот на зградите, куќниот број, текстуалните
записи и топографските знаци.
(2) Векторизираниот ДКПВ се дополнува со број на
имотен лист и број на катастарска класа кои се црпат
од атрибутната база на податоци.
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Основи за векторизација на ДКПР
Член 43
(1) Основа за векторизација се архивските оригинали на ДКПР.
(2) Векторизираните архивски оригинали на ДКПР
се надополнуваат со податоци од работните оригинали
на ДКПР, службената архива, а во случаите кога недостасуваат податоци од работните оригинали на катастарските планови, се вршат теренски мерења.
III.2.2.2. Непосреден начин на изработка на ДКПВ
Член 44
(1) ДКПВ на непосреден начин се добива со картирање на податоците кои се димензионирани преку теренски геодетски методологии за прибирање геометриски дефинирани податоци со структура, директно картирани на ДКПВ или по пат на прибирање на векторски податоци за недвижностите од фотограметриските
материјали.
(2) Секој од основните елементи од член 10 на овој
правилник, кои се однесуваат на податоците од став (1)
од овој член треба да бидат прибрани на начин пропишан со Правилникот за премер и обработка на податоците од премерот.
(3) Димензиите на основните елементи од став (2)
на овој член се прикажуваат во рамките на референтните компоненти на ДКПВ.
III.2.3. Нумерирање на катастарските парцели
и испишување на броевите и симболите
Нумерирање на катастарските парцели
Член 45
(1) Секоја катастарска парцела се нумерира со
единствен број во рамките на една катастарска општина, почнувајќи од реден број 1.
(2) Заедничките објекти (реки, патишта, пруги и
слично), кои во исто време се и граници на катастарските општини се нумерираат посебно во рамките на
секоја катастарска општина, по претходно извршена
делба на парцелата помеѓу двете катастарски општини.
(3) Доколку ДКПВ за една катастарска општина се
изготвува во повеќе размери, нумерирањето на катастарските парцели се врши на начин што најнапред се
нумерираат парцелите на ДКПВ во поситниот размер, а
потоа редоследно се нумерираат и катастарските парцели на ДКПВ кој е изготвен во покрупен размер.
(4) Нумерирањето на катастарските парцели при
одржување на ДКПВ се врши на начин што при делба
на парцелата, бројот на парцелата се зема за основен, а
за подброј се земаат редните броеви од 1 до N.
(5) Бројот на катастарската парцела од ставовите (1)
и (4) на овој член е составен дел на единствениот идентификатор во рамките на ГКИС.
Испишување на броевите и симболите на
катастарските парцели на ДКПВ
Член 46
(1) Бројот на катастарската парцела на ДКПВ се испишува приближно во средината на парцелата, согласно со правилата кои се дефинирани во дигиталниот топографски клуч.
(2) Непосредно до бројот на катастарската парцела,
на ДКПВ се внесува топографски знак за начинот на
користење на земјиштето и се испишува катастарската
класа на земјиштето, во согласност со дигиталниот топографски клуч.
(3) Податоците од ставовите (1) и (2) на овој член
се внесуваат во датотеката на ДКПВ, во согласност со
член 38 став (2) на овој правилник.
(4) Катастарските парцели кои имаат мала површина, на која не е можно да се прикажат топографските
симболи, броеви и букви во согласност со дигиталниот
топографски клуч, се прикажуваат во намалена димензија.
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(5) Формата и содржината на дигиталниот топографски клуч се дадени во прилог број 2, кој е составен
дел на овој правилник.
Нумерирање и испишување на броеви и симболи на
згради
Член 47
(1) Нумерирањето на зградите кои се наоѓаат во
рамките на катастарската парцела се врши на следниот
начин:
- почнувајки од број 1 па редоследно се нумерираат
зградите за живеење, а потоа се нумерираат другите
помошни згради (летна кујна, шупа, гаража, плевна и
други);
- за згради во кои се вршат стопански дејности, најпрвин се нумерираат административните згради, а потоа зградите во кои се врши производство, магацини,
силоси, хангари, гаражи и друго.
(2) Бројот на зградата од став (1) на овој член се испишува на катастарскиот план внатре во делот од зградата, согласно со член 38 став (2) на овој правилник, а
покрај него се испишува и куќниот број. За намената
на зградата се става соодветен симбол од топографскиот клуч.
(3) Бројот на зградата од став (1) на овој член е составен дел на единствениот идентификатор во рамките
на ГКИС.
III.2.4. Контрола на квалитет
Предмет на контрола на квалитетот
Член 48
Со контролата на квалитетот се контролираат
ДКПР и ДКПВ.
Контрола на квалитетот на ДКПР
Член 49
При контролата на квалитетот на ДКПР се контролира:
- местоположбата на ДКПР по теоретските координати;
- видливоста на растерот;
- координатната мрежа (дециметарски крстови);
- точноста на извршеното геореференцирање.
Контрола на квалитетот на ДКПВ
Член 50
(1) При контролата на квалитетот на ДКПВ се контролира векторизирањето на архивските оригинали.
(2) Со контролата на векторизирањето на архивските оригинали се утврдува дали исцртаната дигитална
содржина одговара на содржината на аналогниот архивски оригинал на катастарскиот план, на начин со
кој се контролираат геометриските форми, тематската
содржина на катастарскиот план и тополошката конзистентност на податоците на катастарскиот план.
Контрола на геометриски форми на ДКПВ
Член 51
(1) Со контролата на геометриските форми на
ДКПВ се утврдува и се верифицира позицијата на геометриските форми на недвижностите, и тоа:
- испуштени вертекси на граничните линии на недвижноста;
- дислокација на нод;
- дислокација на вертекс;
- дислоцирана недвижност.
(2) Контролата од став (1) на овој член се врши со
визуелно споредување на геометриските форми за
идентичните недвижности.
(3) Испуштените нодови и вертекси се надополнуваат со нови кои мораат да припаднат на соодветната
страна од геометриската форма.
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(4) Корекцијата на дислоцираните нодови и вертекси се врши со поентирање на дислокациите и соодветните локации од изворот за векторизација.
(5) Утврдената дислокација на недвижноста се коригира со повторна векторизација или со транслација
на веќе векторизираната, сè до нејзиното целосно поклопување со соодветната недвижност од изворот за векторизација.
Контрола на тематската содржина на ДКПВ
Член 52
(1) Предмет на контрола на тематската содржина на
ДКПВ се описните податоци за недвижностите и тоа:
број на парцела и зграда, име на улица, викано место,
куќен број на зграда, тематски нивоа претставени на
изворот за векторизација и топографски знаци.
(2) Со контролата од став (1) на овој член се утврдува и се верифицира состојбата на тематската содржина и соодветната припадност, согласно со член 38 став
(2) на овој правилник.
(3) Контролата се врши врз основа на визуелно споредување на тематската содржина од изворот за векторизација, со регистрираната тематска содржина во
структурата на податоците на ДКПВ.
(4) Утврдените разлики при контролата од став(3) на
овој член се коригираат со додавање на нови текстуални содржини и/или со исправка на постојната содржина.
Контрола на тополошка конзистентност на ДКПВ
Член 53
(1) Со контрола на тополошката конзистентност на
ДКПВ се обезбедува надворешна и внатрешна стабилност, континуитет и надоврзаност на геометриските
форми.
(2) Со цел да се обезбеди тополошката конзистентност од став (1) од овој член се утврдуваат и се отстрануваат недостатоците на ДКПВ, и тоа:
1) Од аспект на точка:
- појава на повеќе координати и/или една локација
за една иста точка - нод (точка која треба да биде дефинирана како една, но е дефинирана со повеќе).
2) Од аспект на линија:
- дупли линии;
- лошо креирани пресеци;
- вишок на линии со многу мала должина;
- неспоени линии;
- линии кои продолжуваат надвор од пресекот.
3) Од аспект на полигон:
- пукнатина и преклопување на полигонот помеѓу
два сегменти и/или отвореност на полигон;
- мултиполигони на полигон во повеќе референтни
точки.
Записник од извршена контрола на ДКПВ
Член 55
(1) По извршената контрола од членовите 50, 51, 52
и 53 на овој правилник се составува записник.
(2) Во записникот од став (1) на овој член се внесуваат податоци за:
- ДКПВ кој е предмет на контрола;
- белешки од контролата;
- лице кое ја вршело контролата;
- дејствија кои биле преземени при контролата.
Споредување на описните податоци од ДКПВ со
податоците од електронската база на податоци
Член 56
(1) Податоците од ДКПВ со софтверска платформа
се споредуваат со описните податоци за недвижностите од електронската база на податоци.
(2) Од извршеното споредување од став (1) на овој
член се генерира извештај за извршеното споредување.
(3) Формата и содржината на извештајот од став (2)
на овој член се дадени во прилог број 3 кој е составен
дел на овој правилник.

Надополнување на ДКПВ
Член 57
Согласно со извештајот од член 56 став (2) на овој
правилник, ДКПВ се надополнува со податоци од работните оригинали на ДКПP, службената архива, податоци од теренското мерење и од записникот за утврдената фактичка состојба и се врши отстранување на
утврдените разлики.
Пресметување површини
Член 58
(1) Површината на недвижноста на ДКПВ се пресметува алгоритамски по формирањето на тополошката
структура за недвижноста, врз основа на координатите
на деталните точки.
(2) Тополошката структура за недвижноста е полигон со координати на точките од полигонот.
(3) Координатите на точките од полигонот се еднозначни и тие се прогласуваат како конечни.
(4) Стабилноста на површината е во директна корелација со податоците со кои е формирана тополошката
структура.
Дозволена разлика во површините при
дигитализација
Член 59
Дозволените разлики помеѓу површините од член
58 на овој правилник со површините од електронската
база се пресметуваат по формулата: ∆P= 0.0007*M* P
(каде M е модул на размерот на ДКП, а Р е површината
на парцелата).
Разлики во површини кои се во граница
на дозволено отстапување
Член 60
За катастарските парцели кај кои утврдените разлики на површините се во рамките на дозволеното отстапување од член 59 на овој правилник, по службена
должност се презема површината добиена од тополошката структура на недвижноста на ДКПВ.
Разлики во површини кои се надвор од дозволеното
отстапување
Член 61
(1) За оние недвижности за кои ќе се утврдат разлики во површините кои се надвор од дозволеното отстапување од член 59 на овој правилник, се врши увид
во службената евиденција со цел да се утврдат причините за разликите.
(2) Доколку со увид во службената евиденција се
утврди дека причината за разликата во површините е
погрешно картирање на податоците на катастарскиот
план при одржување на катастарот на недвижности, се
врши исправка на картираната содржина во ДКПВ.
(3) Доколку со увидот во службената евиденција се
утврди дека причината за разликата во површините е
резултат на погрешно пресметување на површината на
катастарските парцели, се врши исправка во катастарскиот операт со преземање на површината добиена од
ДКПВ.
(4) Кога ќе се утврди дека нема доволно податоци
за да се дигитализираат границите на некои од катастарските парцели или не постојат податоци во службената евиденција за да се утврди причината за разликата во површините, се врши увид на самото место и
утврдување на фактичката состојба.
(5) Доколку со увидот на самото место се утврди
дека површините на деловите на физички поделената
катастарска парцела кои не се исцртани на ДКПВ, одговараат со податоците содржани во катастарскиот
операт, во тој случај фактичката состојба се исцртува
на ДКПВ.
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(6) Доколку со увидот на самото место се утврди
дека површините на деловите на физички поделената
катастарска парцела исцртани на ДКПВ не одговараат
со површините од катастарскиот операт, а одговараат
со фактичката состојба, се прифаќа површината од
ДКПВ, во рамките на граничните линии на векторизираната катастарска парцела.
(7) За извршениот увид на самото место и утврдена
фактичка состојба стручно лице од геодетска насока од
АКН составува записник на самото место.
(8) Формата и содржината на записникот од став (7)
на овој член е дадена во прилог број 4 кој е составен
дел на овој правилник.
Потврда за дигитална површина
Член 62
(1) Кога при дигитализација на катастарските планови се утврдат разлики во површината на катастарските парцели од ДКПВ со површината од катастарскиот операт, а разликите се поголеми од дозволените
отстапувања од член 59 на овој правилник, АКН по
службена должност донесува потврда за дигитална површина.
(2)Потврдата од став (1) на овој член се доставува
до лицето запишано како носител на правото на катастарската парцела.
(3) Формата и содржината на потврдата од став (1)
на овој член е дадена во прилог број 5 кој е составен
дел на овој правилник.
Процес на интеграција
Член 63
(1) Податоците од ДКПВ и описните податоци од
катастарскиот операт за иста катастарска општина меѓусебно се споредуваат и се усогласуваат во итеративен процес во интеграциската база, сè додека не бидат
исцрпени сите елементи од членот 57 од овој правилник.
(2) По извршеното споредување и усогласување од
став (1) на овој член се изготвува извештај кој претставува основ за донесување решение за ставање во примена на базата на податоци од ДКПВ.
(3) Формата и содржината на извештајот од став (2)
на овој член се дадени во прилог број 6 кој е составен
дел на овој правилник.
Решение за стапување во примена на ДКПВ
Член 64
(1) За ставање во примена на базата на податоци од
ДКПВ за секоја катастарска општина, директорот на
АКН донесува решение кое се објавува во „Службен
весник на Република Македонија“.
(2) По објавувањето на решението од став (1) на
овој член и по истекот на рокот за ставање во примена
на базата на податоци од ДКПВ утврден во решението,
новата површина на катастарските парцели по службена должност се запишува имотните листови.
Одржување на ДКПВ
Член 65
(1) Одржувањето на ДКПВ го опфаќа нанесувањето
на сите настанати промени во одржувањето на катастарот на недвижности на ДКПВ, по барање на странка
или по службена должност.
(2) Кога одржувањето на ДКПВ се врши во систем
на датотеки (dgn), настанатите промени се нанесуваат
во соодветниот слој од член 38 став (2) на овој правилник, а претходната-стара состојба, се пренесува во слоевите со реден број од 1 до 9.
(3) Кога одржувањето на ДКПВ се врши во електронската база на податоци, промените се вршат со
внесување на податоците од дигиталниот геодетски
елаборат во *.xml / *.gml формат.

(4)Промените од став (3) на овој член, ги одобрува
геодетско стручно лице од АКН, со што промените се
пренесуваат во електронската база на податоци.
(5) Геодетското стручно лице од став (4) на овој
член треба да располага со корисничко име и лозинка.
IV. ГЕОДЕТСКИ ПЛАНОВИ
Податоци на геодетските планови
Член 66
(1) На геодетските планови покрај податоците од
член 38 на овој правилник, се исцртуваат и податоци за
вертикалната претстава на теренот.
(2) Вертикалната претстава од став (1) на овој член
на геодетските планови се прикажува со изохипси и коти, а по потреба и со ДМВ и ДМТ.
(3)Изохипсите на геодетските планови се исцртуваат од фотограметрискиот стереомодел, а истите можат
да се добијат и со интерполација на картираните висински точки.
(4) Еквидистанцијата зависи од размерот во кој се
изработува геодетскиот план и изнесува 1м за размер
1:1000, 2,5м за размер 1:2500 и 5м за размер 1:5000.
(5) Големината на гридот со кој се формира ДМТ
зависи од точноста на изворот на податоци за негово
формирање.
(6) Вертикалната претстава на теренот на геодетските планови се прикажува со коти кај рамничарските
предели каде што теренот е со наклон помал од 6%.
Котите на планот треба да бидат рамномерно распределени, со густина која не е поголема од 40мм на планот.
Изработка на геодетски планови
Член 67
При изработката на геодетските планови во аналогна и/или дигитална форма, се применуваат одредбите
од овој правилник кои се однесуваат на изработката на
катастарските планови.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 68
По пренесувањето на податоците од член 38 на овој
правилник во интеграциската база на податоци, податоците од ДКПВ престануваат да се чуваат во датотеки.
Член 69
До донесување на решението од член 64 став (1) на
овој правилник, датотеката од член 40 став (1) на овој
правилник се чува во АКН, а копија се доставува до
Центарот за катастар на недвижности – Скопје и до организациските единици за востановување и одржување
на катастарот на недвижности во Република Македонија, заради одржување на катастарот на недвижности.
Член 70
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи главата IV.Обработка и обликување на
податоците за недвижностите предмет на премерот од
Правилникот за премер, обработка и обликување на
податоците од премерот „Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2008, 5/2009, 85/2009, 71/2010 и
149/2010 година.
Член 71
(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
(2) Одредбите од членовите 56 и 57 на овој правилник ќе се применуваат од 30 април 2012 година.
(3) Одредбите од членовите 58,59,60,61,62,63,64 и
65 ставови (3),(4) и (5) на овој правилник ќе се применуваат по создавање на технички услови за валидација
на процесот на интеграција и за миграција на графичките податоци во електронската база на податоци.
Бр. 01-1946/1
Претседател
2 февруари 2012 година
на Управен одбор,
Скопје
Димитар Димовски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
582.
Врз основа на член 8 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија спортист-спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08), директорот на Агенцијата за
млади и спорт, објавува
ЛИСТА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ-СПОРТСКА НАДЕЖ
Во Листа на категоризирани спортисти-спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“
бр.124/2011 и 177/2011), по спортистот под реден број „491“, се додава спортистoт под редeн броj „492“.

Бр. 08–98/2
16 јануари 2012 година
Скопје

Директор,
м-р Лазар Поповски, с.р.
_________________

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
583.
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство, донесe
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА ЗА УВОЗ И ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА СЕМЕ ОД ГРЧКА ДЕТЕЛИНА, ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ СЕМИЊА И ЗРНА КОИ СЕ УВЕЗЕНИ ОД ЕГИПЕТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана за увоз и повлекување од промет на семе од грчка детелина, одредени видови семиња и зрна кои се увезени од Египет во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.173/11), Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.19-107/2
23 јануари 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
584.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 и член 151, став (3)
од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) на седницата
одржана на 08.02.2012 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
(1) Со овој Правилник се уредува начинот и постапката за стекнување на статусот на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на
енергија, начинот и постапката за донесување на одлука за користење на повластена тарифа, како и формата,
содржината и начинот на водење на регистарот на повластени производители од обновливи извори на енергија.
II. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
Член 2
(1) Статус на повластен прозводител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
(во понатамошниот текст: повластен производител) се
стекнува врз основа на решение за стекнување статус
на повластен производител, кое го издава Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во
понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во постапка утврдена со овој Правилник.

(2) Во случаи кога исто правно лице располага со
повеќе електроцентрали од ист обновлив извор на
енергија, распоредени на различни локации, треба да се
стекне со статус на повластен производител, во постапка утврдена со овој Правилник, за секоја електроцентрала поодделно.
(3) Во случаи кога исто правно лице располага со
повеќе електроцентрали од различни видови на обновливи извори на енергија, распоредени на иста или на
различни локации, треба да се стекне со статус на повластен производител, во постапка утврдена со овој
Правилник, за секоја електроцентрала поодделно.
(4) Електроцентрала за производство на електрична
енергија од обновливи извори на енергија во смисла на
овој Правилник претставува постројка за производство
на електрична енергија како засебна техничко-технолошка целина и се наоѓа на една градежна локација (во
понатамошниот текст: електроцентрала).
Член 3
(1) Статусот на повластен производител се стекнува
ако електроцентралата ги исполнува следните услови:
1) произведува електрична енергија од обновливи
извори на енергија; и
2) ги исполнува специфичните услови пропишани
со Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.
176/11), донесена од Владата на Република Македонија
(во понатамошниот текст: Уредба).
(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, за
стекнување на статус повластен производител е потребно да биде исполнет и еден од следните услови:
1) има добиено овластување за изградба на енергетски објекти во согласност со Законот за енергетика,
или
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2) има обезбедено одобрение за градење за енергетските објекти за кои не е потребно овластување, или
3) има склучено договор за концесија за користење
на природно добро за производство на електрична
енергија, или
4) правото на изградба на енергетски објект е стекнато во постапка со јавен повик, во согласност со Законот за енергетика.
III. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
Член 4
(1) Постапката за издавање на привремено решение
за стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија отпочнува со поднесување на барање до
Регулаторната комисија за енергетика.
(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува
до Регулаторната комисија за енергетика во писмена
форма како пополнет образец за барање за издавање на
привремено решение за стекнување на статус на повластен производител, заверен со потпис и печат на барателот (Образец БПРПП, содржан во Прилог 1 кој што е
составен дел на овој Правилник).
(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да
ги означи документите кои што се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените документи не се од доверлив карактер.
Член 5
(1) Кон барањето од член 4 на овој Правилник барателот е должен да ги достави следните податоци и документи:
- решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија;
- доказ за исполнување на условот од член 3, став
(2) на овој Правилник;
- основен проект за електроцентралата изработен од
лиценцирано право лице; и
- изјава за веродостојност на барањето и дадените
податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар
на Република Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник.
(2) Приложените документи од ставот (1) на овој
член треба да бидат оригинал или копија на оригиналот заверена од нотар.
Член 6
(1) По добивањето на барањето од член 4 на овој
Правилник, Регулаторната комисија за енергетика
утврдува дали е доставена потребната документација
за издавање на привремено решение од член 5 на овој
Правилник, како и тоа дали документацијата е доставена на пропишан начин и форма.
(2) Доколку Регулаторната комисија за енергетика
утврди дека барањето има недостатоци, односно не е
доставена потребната документација наведена во член
5 од овој Правилник, и/или документите не се доставени на начин пропишан со овој Правилник, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 5 (пет) дена од
денот на приемот на барањето ќе донесе заклучок со
кој се утврдува дека барањето е некомплетно.
(3) Еден примерок од заклучокот од став (2) на овој
член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот.
(4) Во заклучокот од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе му укаже на барателот за недостатоците и ќе му определи рок во кој треба
да се отстранат утврдените недостатоци во барањето.
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(5) Рокот од став (4) на овој член не може да биде
подолг од 10 (десет) дена од денот на донесување на
заклучокот.
(6) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во рокот определен во заклучокот, Регулаторната
комисија за енергетика ќе донесе решение за отфрлање
на барањето како некомплетно.
Член 7
(1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика
утврди дека барањето од член 4 на овој Правилник и
документацијата од член 5 на овој Правилник се комплетни и нема недостатоци, во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на барањето ќе донесе заклучок за
уредност на барањето и продолжување на постапката
во согласност со одредбите на овој Правилник.
(2) Еден примерок од заклучокот од став (1) на овој
член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот.
(3) Регулаторната комисија за енергетика, во врска
со поднесеното барање за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител, ќе закаже подготвителна седница која треба да
се одржи во рок кој не може да биде подолг од 25 (дваесет и пет) дена од денот на приемот на барањето од
член 4 на овој Правилник.
(4) Поканата за учество на подготвителната седница заедно со предлогот на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија, се доставува најдоцна 7 (седум) дена пред денот на одржување на подготвителната седница.
(5) За присуство и учество на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, Операторот на пазарот на електрична
енергија, како и овластени претставници на заинтересирани претпријатија, инстутиции и организации.
Член 8
(1) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна
во рок од 5 (пет) дена од денот на завршувањето на
подготвителната седница, ќе одржи редовна седница на
која ќе донесе привремено решение за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.
(2) Привременото решение од став (1) на овој член
се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, а влегува во сила со денот на донесувањето.
(3) Со денот на влегување во сила на привременото
решение од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го впишува носителот на привременото решение и електроцентрала во Регистарот на повластени производители.
(4) Привременото решение од став (1) на овој член,
Регулаторната комисија за енергетика го доставува до
барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
Член 9
(1) Привремено решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија особено ги содржи следните податоци:
- податоци за правното лице (назив и седиште на
носителот на привременото решение);
- единствен регистарски број на електроцентралата;
- назив на електроцентралата;
- податоци за локација на електроцентралата;
- планирана моќност на електроцентралата, изразена во kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата, изразено во kWh;
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- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба;
- датум на престанок на важење на привременото
решение.
(2) Во привременото решение од став (1) на овој
член се наведува моќноста на електроцентралата согласно доставениот основен проект за електроцентралата.
(3) Регулаторната комисија за енергетика во привременото решение од став (1) на овој член го утврдува
рокот до кој електроцентралата треба да биде пуштена
во употреба.
(4) Рокот на важење на привременото решение е еднаков на рокот до кој електроцентралата треба да биде
пуштена во употреба.
(5) Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе
решение за престанување на привременото решение за
стекнување на статус на повластен производител, ако
електроцентралата не е пуштена во употреба во рокот
предвиден со привременото решение од ставот (1) на
овој член и ќе ја избрише електроцентралата од Регистарот на повластени производители.
(6) Решението за престанување на привременото
решение за стекнување на статус на повластен производител од став (5) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
Член 10
(1) Носителот на привременото решение од член 9
на овој Правилник, само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика за продолжување на важноста на привременото решение.
(2) Барањето од став (1) на овој член се доставува
во писмена форма, заверено со потпис и печат на барателот, во кое детално ќе ги образложи причините за
продолжување на рокот, најдоцна до датумот на престанок на важење на привременото решение.
(3) Кон барањето од став (2) на овој член треба да
се достави копија од привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија,
заверена со потпис и печат на барателот, и дополнителни документи доколку барателот смета дека се потребни како образложение на причините за продолжување
на рокот.
(4) Ако барањето од став (2) на овој член е комплетно и образложените причини од страна на барателот се
оправдани, Регулаторната комисија за енергетика во
рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на барањето, ќе донесе решение за продолжување на важноста на
привременото решение.
(5) Во решението за продолжување на важноста на
привременото решение Регулаторната комисија за
енергетика ќе утврди рок за продолжување кој не може
да биде подолг од 12 месеци.
(6) Решението за продолжување на важноста на
привременото решение од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
(7) Со донесувањето на решението за продолжување на важноста на привременото решение од став (4)
на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе
ја впише извршената промена во Регистарот на повластени производители.
(8) Ако барањето од став (2) на овој член е некомплетно и/или образложените причини од страна на барателот се неоправдани, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на
барањето, ќе донесе решение за одбивање на продолжувањето на важноста на привременото решение и ќе
го достави до барателот.
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Член 11
(1) Носителот на привременото решение е должен
да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за
секоја статусна промена и/или промена на техничкотехнолошките карактеристики на електроцентрала, наведени во привременото решение.
(2) Носителот на привременото решение е должен
во рок од 5 (пет) дена до Регулаторната комисија за
енергетика да достави известување и доказ за настанатите промени од став (1) на овој член.
(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од
5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето од
став (2) на овој член, ќе го извести носителот на привременото решение дали е потребно да започне повторно постапка за донесување на привремено решение или
ќе се смета дека настанатите промени од став (1) на
овој член не влијаат на условите врз основа на кои е издадено привременото решение.
(4) Доколку во текот на градењето на електроцентралата за која е донесено привремено решение за стекнување на статус на повластен производител согласно
член 8 на овој Правилник, се смени инвеститорот, новиот инвеститор е должен во рок од 15 дена од настанатата промена, да ја извести Регулаторната комисија
за енергетика и да достави доказ за настанатата промена.
(5) Регулаторната комисија за енергетика во рок од
5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето од
став (4) на овој член, ќе го извести новиот инвеститор
дали е потребно истиот да започне повторно постапка
за донесување на ново привремено решение.
IV. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА
Член 12
(1) Носителот на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија,
за да се стекне со статус на повластен производител и
да користи повластена тарифа (во понатамошниот
текст: барател), до Регулаторната комисија за енергетика треба да достави барање за издавање на решение за
стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија и истовремено да достави барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија. При тоа,
електроцентралата треба да биде пуштена во употреба
во рокот утврден со привременото решение и барателот да поседува лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија за електроцентралата за која се бара статус на повластен производител.
(2) Барањата од став (1) на овој член се поднесуваат
до Регулаторната комисија за енергетика во еден примерок во писмена форма, како пополнет образец за барање за издавање на решение за стекнување на статус
на повластен производител, заверен со потпис и печат
на барателот (Образец БРПП, содржан во Прилог 2 кој
што е составен дел на овој Правилник), како и пополнет образец за користење на повластена тарифа, заверен со потпис и печат на барателот (Образец БКПТ, содржан во Прилог 3 кој што е составен дел на овој Правилник).
(3) Барателот е должен да ги определи и посебно да
ги означи документите кои што се од доверлив карактер, во спротивно ќе се смета дека доставените документи не се од доверлив карактер.
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(4) Барањата од став (1) на овој член се однесуваат
за користење на повластена тарифа која што важела на
денот на донесување на привременото решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија.
Член 13
(1) Кон Барањата од член 12 на овој Правилник барателот е должен да ги достави следните податоци и
документи:
- проект за изведена состојба согласно Законот за
градење, доколку се извршени измени во текот на изградбата;
- решение за упис во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија, издадено од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, согласно
Правилникот за обновливи извори на енергија;
- изјава за веродостојност на барањето и дадените
податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар
на Република Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник.
(2) Приложените документи од ставот (1) на овој
член треба да бидат оригинал или фотокопија на оригиналот заверена од нотар.
Член 14
(1) Постапките за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител и донесување
на одлука за користење на повластена тарифа отпочнуваат со денот на приемот на барањата од член 12 на
овој Правилник, во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.
(2) По добивањето на барањата од член 12 на овој
Правилник, Регулаторната комисија за енергетика
утврдува дали е доставена потребната документација
за донесување на решението и донесувањето на одлуката, како и тоа дали документацијата е доставена на
пропишан начин и форма.
(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од
5 (пет) дена од денот на приемот на барањата од член
12 на овој Правилник, ќе побара потврда од Агенцијата
за енергетика на Република Македонија дека електроцентралата е изградена и ги исполнува специфичните
услови и инсталираната моќност утврдени со Уредбата
од ставот (2) и од одлуката од ставот (3) на членот 150
од Законот за енергетика, што биле во сила на денот на
издавање на привременото решение за повластен производител.
(4) Агенцијата за енергетика на Република Македонија е должна да ја издаде потврдата од ставот (3) на
овој член во рок не подолг од 15 (петнаесет) дена од
денот на поднесување на барањето на Регулаторната
комисија за енергетика.
(5) За издавање на потврдата од ставот (4) на овој
член, Регулаторната комисија за енергетика ќе плати
надоместок на Агенцијата за енергетика на Република
Македонија според тарифникот донесен од Агенцијата
за енергетика, изготвен врз основа на трошоците на
Агенцијата за енергетика на Република Македонија во
постапката за издавање на потврдата од ставот (4) на
овој член.
Член 15
(1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика
утврди дека барањата од член 12 на овој Правилник
имаат недостатоци, односно не е доставена потребната
документација наведена во член 13 на овој Правилник,
и/или документите не се доставени на начин пропишан
со овој Правилник, и/или потврдата од член 14, став (4)
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на овој Правилник, издадена од Агенцијата за енергетика на Република Македонија е негативна, Регулаторната комисија за енергетика во рок од 20 (дваесет) дена
од денот на приемот на барањата ќе донесе заклучоци
со кој се утврдува дека барањата се некомплетни.
(2) По еден примерок од заклучоците од став (1) на
овој член, Регулаторната комисија за енергетика доставува до барателот.
(3) Во заклучоците од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе му укаже на барателот за недостатоците и ќе му определи рок во кој треба
да се отстранат утврдените недостатоци во барањата.
(4) Рокот од став (3) на овој член не може да биде
подолг од 10 (десет) дена од денот на донесување на
заклучоците.
(5) Доколку барателот не ги отстрани недостатоците во рокот определен во заклучоците, и/или издадената потврда од Агенцијата за енергетика на Република
Македонија е негативна, Регулаторната комисија за
енергетика ќе донесе решенија за отфрлање на барањата како некомплетни.
Член 16
(1) Доколку Регулаторната комисија за енергетика
утврди дека барањата од член 12 на овој Правилник и
документацијата од член 13 на овој Правилник се
комплетни и немаат недостатоци, и издадената потврда
од Агенцијата за енергетика на Република Македонија
е позитивна, во рок од 20 (дваесет) дена од денот на
приемот на барањата ќе донесе заклучоци за уредност
на барањата и продолжување на постапките во согласност со одредбите од овој Правилник.
(2) По еден примерок од заклучоците од став (1) на
овој член, Регулаторната комисија за енергетика доставува до барателот.
(3) Регулаторната комисија за енергетика, во врска
со поднесените барања од член 12 на овој Правилник,
ќе закаже подготвителна седница која треба да се одржи во рок кој не може да биде подолг од 35 (триесет и
пет) дена од денот на приемот на барањата од член 12
на овој Правилник.
(4) Поканата за учество на подготвителната седница заедно со предлогот на решението за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и
предлогот на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, се доставува најдоцна 7 (седум)
дена пред одржувањето на подготвителната седница.
(5) За присуство и учество на подготвителната седница Регулаторната комисија за енергетика го поканува барателот, Операторот на пазарот на електрична
енергија, како и овластени претставници на заинтересирани претпријатија, инстутиции и организации.
Член 17
(1) Регулаторната комисија за енергетика, најдоцна
во рок од 5 (пет) дена од денот на завршувањето на
подготвителната седница, ќе одржи редовна седница на
која ќе донесе решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија и одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија.
(2) Решението и одлуката од став (1) на овој член
влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се
применуваат од 00:01 часот од наредниот ден.
(3) Решението и одлуката од став (1) на овој член се
објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страната на Регулаторната комисија за
енергетика.
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(4) Со денот на влегување во сила на решението и
одлуката од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги впишува податоците за носителот
на решението и електроцентралата и податоците за
повластената тарифа во Регистарот на повластени производители.
(5) Решението и одлуката од став (1) на овој член,
Регулаторната комисија за енергетика ги доставува до
барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
(6) Операторите на системите се должни да ги отчитаат мерните уреди на повластениот производител на
денот на донесување на решението и одлуката од став
(1) на овој член и податоците од мерењето да ги достават до Операторот на пазарот на електрична енергија.
Член 18
(1) Решението за стекнување на статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија особено ги содржи следните податоци:
- податоци за правното лице (назив и седиште на
носителот на решение);
- единствен регистарски број на електроцентралата;
- назив на електроцентралата;
- податоци за локација на електроцентралата;
- инсталирана моќност на електроцентралата, изразена во kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата, изразено во kWh;
- датум на престанок на важење на решението.
(2) Одлуката за користење на повластена тарифа на
електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија особено ги содржи следните податоци:
- податоци за правното лице (назив и седиште на
носителот на одлуката);
- единствен регистарски број на електроцентралата;
- назив на електроцентралата;
- податоци за локација на електроцентралата;
- инсталирана моќност на електроцентралата, изразена во kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата, изразено во kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител;
- период на користење на повластената тарифа.
Член 19
(1) Операторот на пазарот на електрична енергија е
должен да ја откупи електричната енергија произведена
од повластениот производител на електрична енергија.
(2) Операторот на пазарот со електрична енергија е
должен, по барање на повластениот производител, да
склучи договор за откуп на електричната енергија.
(3) Операторот на пазарот на електрична енергија е
должен, во рок не подолг од 30 (триесет) дена од денот
на поднесување на барањето на повластениот производител, да го склучи договорот од став (2) на овој член,
а со важност од денот на влегувањето во сила на решението за стекнување на статус на повластен производител од член 17, став (1) на овој Правилник издадено од
Регулаторната комисија за енергетика.
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(4) Договорот од став (2) на овој член се склучува
за периодот на користење на повластената тарифа
утврден со одлуката за користење на повластената тарифа од член 17, став (1) на овој Правилник, издадена
од Регулаторната комисија за енергетика.
(5) Повластениот производител има право да го
раскине договорот од ставот (2) на овој член и пред
истекот на рокот за кој што е склучен договорот и во
тој случај ќе го изгуби статусот на повластен производител, без право повторно да се стекне со тој статус.
Член 20
(1) Во случај кога Министерството надлежно за работите од областа на енергетика (во понатамош¬ниот
текст: Министерство) до Регулаторната комисија за
енергетика достави известување дека се исполнети условите за намалување на повластената тарифа за повластениот производител кој користи фосилни горива, како и пресметка на намалената повластена тарифа согласно Уредбата на Владата на Република Македонија,
Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за донесување на одлука за користење на намалена повластена тарифа на електрична енергија.
(2) Во случај кога Министерството до Регулаторната комисија за енергетика достави известување дека
повластениот производител ја зголемил инсталираната
моќност на електроцентралата и со тоа се создале услови за промена на повластената тарифа согласно Уредбата на Владата на Република Македонија, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија.
(3) Одлуката од став (1) на овој член ќе се однесува
за периодот во кој електроцентралата користела фосилни горива, согласно известувањето и пресметката на
намалената повластена тарифа од став (1) на овој член.
(4) Одлуката од став (2) на овој член ќе се однесува
за периодот од настанувањето на условите за промена
на повластената тарифа до датумот на претстанок на
важење на решението за стекување на статус на повластен производител (преостанатиот период).
(5) Одлуката од став (3) и одлуката од став (4) на
овој член се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“, а влегуваат во сила со денот на донесувањето.
(6) Со денот на влегување во сила на одлуката од
став (3) и одлуката од став (4) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги впишува извршените
промени во Регистарот на повластени производители.
(7) Одлуката од став (3) и одлуката од став (4) на
овој член, Регулаторната комисија за енергетика ги доставува до повластениот производител, Операторот на
пазарот на електрична енергија, Министерство и до
Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
V. ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СТАТУСОТ НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Член 21
(1) Статусот на повластен производител престанува да важи во следните случаи:
- по истекување на рокот на важење на решението
за стекнување на статус на повластен производител и
периодот на користење на повластената тарифа;
- по барање на повластениот производител;
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- со укинување на статусот на повластен производител од страна на Регулаторната комисија за енергетика.
(2) Во случаите од став (1) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе решение за престанување на статусот на повластен производител на
електрична енергија произведена од обновливи извори
на енергија.
(3) Решението од став (2) на овој член се објавува
во „Службен весник на Република Македонија“, а влегува во сила со денот на донесувањето.
(4) Со денот на влегување во сила на решението од
став (2) на овој член, престанува да важи одлуката за
користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.
(5) Со денот на влегување во сила на решението од
став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе ја избрише електроцентралата од Регистарот
на повластени производители.
(6) Решението од став (2) на овој член, Регулаторната комисија за енергетика го доставува до повластениот производител, Операторот на пазарот на електрична
енергија и до Агенцијата за енергетика на Република
Македонија.
Член 22
(1) Повластениот производител може со писмено
барање да побара од Регулаторната комисија за енергетика да донесе решение за престанување на статусот на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.
(2) Повластениот производител е должен барањето
од став (1) на овој член да го поднесе најмалку 60 (шеесет) дена пред денот од кој се бара престанување на
статусот на повластен производител.
(3) Повластениот производител е должен во барањето од став (1) на овој член да ги наведе причините
поради кои се бара престанувањето на статусот на повластен производител.
Член 23
(1) Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за укинување на статусот на повластен
производител ако:
- Министерството ја извести Регулаторната комисија за енергетика дека се исполнети условите за престанување на статусот на повластен производител пропишани со Уредбата;
- решението за стекнување на стаус на повластен
производител е донесено врз основа на невистинити
податоци за носителот на решението или за електричната централа;
- лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија престанала да важи,
за електроцентрала за која е стекнат статусот на повластен производител;
- повластениот производител го раскине договорот
од член 19, став (2) на овој Правилник, склучен со Операторот на пазарот на електрична енергија;
- повластениот производител не ги почитува одредбите од Законот за енергетика, Уредбата, Правилата за
пазар на електрична енергија и други прописи врз основа на кои се стекнал со статус на повластен производител.
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Член 24
(1) Повластениот производител е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја
статусна промена, наведена во решението за стекнување на статус на повластен производител.
(2) Повластениот производител е должен во рок од
5 (пет) дена до Регулаторната комисија за енергетика
да достави известување и доказ за настанатите промени од став 1 на овој член.
(3) Регулаторната комисија за енергетика во рок од
5 (пет) дена од денот на приемот на известувањето од
став (2) на овој член, ќе отпочне постапка за изменување на решението за стекнување на статус на повластен
производител.
(4) Доколку повластениот производител извршил
промена на податоците кои се евидентирани во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија, кој го води Агенцијата за енергетика на Република Македонија, повластениот производител е должен
во рок од 5 (пет) дена да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика решението за запишувањето на
промените, издадено од Агенцијата за енергетика на
Република Македонија, во оригинал или фотокопија на
оригиналот заверена од нотар.
Член 25
(1) Подготвителната и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика се организираат и одржуваат согласно Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
VI. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ПОВЛАСТЕНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Член 26
(1) Регулаторната комисија за енергетика води Регистар на повластени производители на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
(во понатамошниот текст: Регистар на повластени производители), во електронска и во пишана форма.
(2) Регистарот на повластени производители од
став (1) на овој член се состои од регистарски папки за
секој повластен производител поодделно и од листа на
повластени производители.
Член 27
(1) Регистарската папка се состои од обвивка на регистарската папка и ги содржи сите документи доставени од барателот и издадени од Регулаторната комисија за енергетика согласно постапките утврдени со
овој Правилник, подредени по хронолошки редослед.
(2) На обвивката од регистарската папка се запишува:
- број на папката;
- број под кој е заведено барањето за стекнување на
статус на повластен производител во архивата на Регулаторната комисија за енергетика;
- назив и адреса на правно лице (согласно решението за упис во Централниот регистар на Република Македонија);
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- назив на електроцентралата која се стекнала со
статус на повластен производител и локацијата на електроцентралата;
- евидентен број и датум на издавање/влегување во
сила на лиценцата за вршење на дејноста производство
на електрична енергија;
- број на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител и датум на донесување;
- број на решение за стекнување на статус на повластен производител и датум на донесување;
- број на одлука за користење на повластена тарифа
и датум на донесување;
- повластена тарифа која ја користи повластениот
производител и период на користење на повластената
тарифа; и
- единствен регистарски број.
Член 28
(1) Единствен регистарски број е број кој се доделува на електроцентралата.
(2) Со престанување на статусот на повластен производител, единствениот регистарски број од став (1)
на овој член престанува да важи и не може да се додели на друг повластен производител.
(3) Единствениот регистарски број редоследно содржи означувања кои што упатуваат на:
- повластен производител - преку означувањето со
буквите PP;
- вид на електроцентрала; и
- реден број на регистарска папка.
(4) Видот на електроцентралата се обележува со
две букви со следното значење:
- SH - хидроелектроцентрала;
- WT - ветерна електроцентрала;
- PV - фотонапонска електроцентрала;
- BM - термоелектроцентрала на биомаса;
- BG - термоелектроцентрала на биогас.
(5) При впишувањето на единствениот регистарски
број согласно редоследот од став (3) на овој член, после секоја ознака се става цртичка (-).
Член 29
(1) Регулаторната комисија за енергетика ја води и
одржува листата на повластени производители од член
26, став (2) на овој Правилник.
(2) Листата на повластени производители од став
(1) на овој член се води на образец даден во Прилог 5
кој што е составен дел на овој Правилник.
(3) Регулаторната комисија за енергетика ја објавува листата на повластени производители од став (1) на
овој член на својата веб страна.
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 30
(1) Решенијата за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на енергија издадени од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, продолжуваат да важат до истекот на рокот за кој се издадени.
(2) Одлуките за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија
донесени од Регулаторната комисија за енергетика,
заклучно со денот на влегување во сила на овој Правилник, продолжуваат да важат за периодот на користење утврден во соодветната одлука.

(3) Регистарот на повластени производители на електрична енергија воден од Агенцијата за енергетика на
Република Македонија заклучно со денот на влегување
во сила на овој Правилник, се предава на Регулаторната комисија за енергетика и станува дел од Регистарот
на повластени производители на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија воден од
Регулаторната комисија за енергетика.
(4) Регулаторната комисија за енергетика во листата на повластени производители од член 29 на овој
Правилник, ќе ги впише носителите на решенијата за
стекнување на статус на повластен производител на
електрична енергија од обновливи извори на енергија,
издадени од Агенцијата за енергетика на Република
Македонија пред денот на влегување во сила на овој
Правилник.
Член 31
(1) Правното лице кое поседува електроцентрала
која е пуштена во употреба пред влегување во сила на
овој Правилник, за да се стекне со статус на повластен
производител и да користи повластена тарифа, до Регулаторната комисија за енергетика треба да достави:
- барање за издавање на привремено решение од
член 4 на овој Правилник,
- барање за издавање на решение за стекнување на
статус на повластен производител од член 12 на овој
Правилник,
- барање за користење на повластена тарифа на електрична енергија од член 12 на овој Правилник,
- основен проект за електроцентралата изработен од
лиценцирано право лице или проект за изведена состојба согласно Законот за градење, доколку се извршени
измени во текот на изградбата;
- решение за упис во Централниот регистар на Република Македонија;
- решение за упис во Регистарот на електроцентрали што користат обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија, издадено од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, согласно
Правилникот за обновливи извори на енергија; и
- изјава за веродостојност на барањето и дадените
податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот запишано во Централниот регистар
на Република Македонија, од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник.
(2) Приложените документи од ставот (1) на овој
член треба да бидат оригинал или копија на оригиналот заверена од нотар.
(3) Во постапката за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител, решение за стекнување на статус на повластен
производител и одлука за користење на повластена тарифа се применуваат одредбите на овој Правилник.
Член 32
(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
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