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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1653.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ
КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И
РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА
ЗАЕМ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ
УСЛУГИ
Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за
дополнително финансирање на Проект за подобрување
на општинските услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 мај 2012 година.
Бр. 07- 2359/1
14 мај 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗА КОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКА БАНКА ПО
ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ
Член 1
Република Македонија се задолжува кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка со заем во износ од 37.200.000 евра, наменет за реализација
на дополнителното финансирање на Проект за подобрување на општинските услуги.
Член 2
Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем за
дополнително финансирање на Проектот за подобрување на општинските услуги, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Меѓународната банка за обнова
и развој - Светска банка.
Во име на Република Македонија Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот
за финансии или од него овластено лице.
Член 3
Рокот за отплата на заемот од членот 1 од овој закон е 18 години, со вклучен грејс период од пет години.
Каматната стапка е шестмесечен ЛИБОР за евро валута со варијабилен распон.
По потпишувањето на Договорот за заем од членот
2 став 1 од овој закон Република Македонија ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светска
банка еднократна провизија во износ од 0,25 % од износот на заемот.

Заемот ќе се отплаќа на 26 полугодишни рати, на
секој 15 февруари и 15 август во годината. Од 15
август 2017 до 15 август 2029 година ќе се отплатат 25
полугодишни рати секоја во износ од 3,85% од износот
на заемот, додека на 15 февруари 2030 година ќе се
отплати последната рата во износ од 3,75% од износот
на заемот.
Член 4
Корисници на средствата од заемот од членот 1 од
овој закон се општините, општините во градот Скопје
и градот Скопје кои ги исполнуваат условите за задолжување согласно со Законот за јавен долг и Законот за
финансирање на единиците на локалната самоуправа.
Член 5
За регулирање на правата и обврските меѓу Република Македонија и корисниците на средствата на заемот од членот 4 од овој закон, Министерството за финансии ќе склучи посебни договори за заем.
Член 6
Со корисниците на средствата на заемот од членот
4 од овој закон кои ќе ги исполнат условите за добивање на грант согласно со Договорот за заем од членот 2
од овој закон, Министерството за финансии ќе склучи
посебни договори за грант.
Член 7
Република Македонија заемот од членот 1 од овој
закон ќе го отплаќа од средствата кои ќе се прибираат
со отплатата на позајмените средства од корисниците
на средствата од заемот од членот 4 од овој закон согласно со посебните договори за заем од членот 5 од
овој закон и од Буџетот на Република Македонија.
Член 8
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
__________
L I GJ
PËR HUAMARRJE TË REPUBLIKES SË MAQEDONISE NË BANKEN NDERKOMBETARE PËR RINDERTIM DHE ZHVILLIM – BANKEN BOTERORE
SIPAS MARREVESHJES PËR HUA PËR FINANCIM
PLOTESUES TË PROJEKTIT PËR PERMIRESIMIN
E SHERBIMEVE TË KOMUNAVE
Neni 1
Republika e Maqedonise ngarkohet me hua në Banken
Nderkombetare për Rindertim dhe Zhvillim – Banken Boterore në shume prej 37 200 000 eurosh, të dedikuar për realizimin e financimit plotesues të Projektit për permiresimin e sherbimeve të komunave.
Neni 2
Kushtet dhe menyra e shfrytezimit të huas nga neni 1 i
ketij ligji, percaktohen me Marreveshje për hua për financim plotesues të Projektit për permiresimin e sherbimeve të
komunave, që do të lidhet ndermjet Republikes së Maqedonise dhe Bankes Nderkombetare për Rindertim dhe Zhvillim – Bankes Boterore.
Në emer të Republikes së Maqedonise, Marreveshjen
për hua nga paragrafi 1 i ketij neni do ta nenshkruaje ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij.
Neni 3
Afati për pagesen e huas nga neni 1 i ketij ligji eshte 18
vjet, me grejs periudhe të perfshire prej pese vitesh.
Shkalla e kamates eshte LIBOR gjashtemujor për valute euro me shtrirje variabile.
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Pas nenshkrimit të Marreveshjes për hua nga neni 2 paragrafi 1 i ketij ligji, Republika e Maqedonise do t’i paguaje Bankes Nderkombetare për Rindertim dhe Zhvillim –
Bankes Boterore provizion të njefishte në shume prej
0,25% të shumes së huas.
Huaja do të paguhet në 26 keste gjysmevjetore, më çdo
15 shkurt dhe 15 gusht të vitit. Nga 15 gushti 2017 deri më
15 gusht 2029 do të paguhen 25 keste gjysmevjetore secili
në shume prej 3,85% të shumes së huas, ndersa më 15
shkurt 2030 do të paguhet kesti i fundit në shume prej
3,75% të shumes së huas.
Neni 4
Shfrytezues të mjeteve të huas nga neni 1 i ketij ligji jane komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i
Shkupit që i plotesojne kushtet për huamarrje në pajtim me
Ligjin për borxh publik dhe Ligjin për financimin e njesive
të vetadministrimit lokal.
Neni 5
Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve ndermjet
Republikes së Maqedonise dhe shfrytezuesve të mjeteve të
huas nga neni 4 i ketij ligji, Ministria e Financave do të lidhe marreveshje të vecanta për hua.
Neni 6
Me shfrytezuesit e mjeteve të huas nga neni 4 i ketij
ligji që do t’i plotesojne kushtet për marrjen e grandit në
pajtim me Marreveshjen për hua nga neni 2 i ketij ligji, Ministria e Financave do të lidhe marreveshje të vecanta për
grand.
Neni 7
Republika e Maqedonise huan nga neni 1 i ketij ligji do
ta paguaje nga mjetet që do të grumbullohen me pagesen e
mjeteve të huazuara nga shfrytezuesit e mjeteve të huas
nga neni 4 i ketij ligji, në pajtim me marreveshjet e vecanta
për hua nga neni 5 i ketij ligji dhe nga Buxheti i Republikes së Maqedonise.
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Neni 8
Ky ligj hyn në fuqi në diten e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise”.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1654.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр. 135/07, 18/11 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
СЕЛО ДОЛНО КОЊАРЕ, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на измена и дополна на Урбанистички план за село
Долно Коњаре, општина Петровец .
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена , ги има следните катастарски индикации согласно Геодетски елаборат со список на индикации за изменување и дополнување на урбанистички план за село Долно Коњаре, КО Долно Коњаре, општина Петровец- планска документација 2011-2021
Предлог План , ДПЗИТ ДОО Скопје ГЕОФОТО ЗЕНИТ Инжинеринг бр.0701-1053 од 25.11.2011година:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-1504/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1655.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011),Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР
НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за внатрешни работи му престанува користењето на недвижна ствар- дел од стар објект на СВРСтрумица на прв кат со вкупна површина од 238,46
м2, на улица „Светозар Марковиќ“, лоциран на КП бр.
2943, КО Струмица, евидентиран во имотен лист бр.
14774 сопственост на Република Македонија.
Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надоместок на Центарот за
управување со кризи .
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерство за
внатрешни работи и Центарот за управување со кризи
во рок од 30 дена, oд денот на влегување во сила на
оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-2731/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1656.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија" р.8/2005,
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
БИТОЛА
Член 1
Co оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа му престанува користењето на движна ствар, со следните карактеристики:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надомест, на општина Битола.
Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Битола, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија.
Бр. 41-2998/1
8 мај 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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1657.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ВАЛАНДОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, со следните карактеристики:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на општина Валандово.
Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Валандово, со кој
се уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-2999/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1658.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за локална самоуправа, му престанува користењето на движна ствар, со следните карактеристики:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на општина Прилеп.

Член 3
Министерот за локална самоуправа склучува договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој се
уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3000/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

__________

1659.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар :
Шифра
H11015M182

Назив на материјал
Апарат - коскен дензитометар за скенирање на целото тело во комплет со
компјутерски систем и
колор принтер

Количина
1

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење на ЈЗУ Завод за физикална медицина
и рехабилитација-Скопје, без надомест.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на ЈЗУ Завод за физикална медицина
и рехабилитација-Скопје, со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-3020/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1660.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Назив на материјал
Роботски систем составен од следниве
компоненти: робот, контролен ормар,
контролен панел, кабли за поврзување
и софтвер. Домет min. 800 mm.
Модел: ROBOT KUKA KR 16
- Контролна кутија: KRC2
- Контролна плоча: KCP
- Напојување: MB A1-3
- Сигурносна картичка: CI3
- EUROMAP 67 конекција
- Техничка Документација на
Англиски/Германски
Роботски систем составен од следниве
компоненти: робот, контролен ормар,
контролен панел, кабли за поврзување и
софтвер. Домет min. 200 mm.
Модел: ROBOT KUKA KR 5
- Контролна кутија: KRC2
- Контролна плоча: KCP
- Напојување: MB A1-3
- Сигурносна картичка: CI3
- EUROMAP 67 конекција
- Техничка Документација на
Англиски/Германски

Количина

2250-B
2250-CAL
3560-B-140

1

1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење на Машински факултет – Скопје,
без надомест.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува
договор со деканот на Машински факултет – Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”.
Бр. 41-3021/1
8 мај 2012 година
Скопје

Шифра
4447-A

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

1661.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МАШИНСКИ
ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Назив на материјал
Инструментација за мерење
на вибрации на човекот со
вклучени акцелерометри за
вибрации на систем ракашака и вибрации на целото
тело, кабли и софтвер.
Aнализер на бучава и вибрации со вклучени микрофони и софтвер
Калибрација на 2250 hand
Held Analyzer Accredited IEC61672-3 2006 class 1
Систем за дијагностика на
машини со вклучени давачи, кабли и софтвер. Системот треба да ги има следните карактеристики: 5 влезови + 1 генераторски излез со
BNC конектори

Количина

1
1
1

1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење на Машински факултет – Скопје,
без надомест.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Машински факултет – Скопје, со кој
се уредуваат правата и обврските за движните ствари
од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 41-3022/1
Претседател на Владата
8 мај 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
1662.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
08/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФАКУЛТЕТОТ
ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО
ИНЖЕНЕРСТВО - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник на Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари и тоа:
Шифра
KK643EA
WS095AA
VM626A4

Назив на материјал
Графички работни станици
ХП З600 ЗI2.4 500G 4г Вин
7 Про 64-бита ВС
2.0 гб Графика НВИДИА
Кватро 4000
ХП ЛЦД Монитори

Количина
20
20
20
20

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење на Факултетот за информатички
науки и компјутерско инженерство - Скопје, без надомест.
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Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Деканот на Факултетот за информатички науки
и компјутерско инженерство - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3023/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1663.
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008,
42/2010, 48/2010 и 24/2011), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското
друштво за промоција и продажба на земјоделски производи „Агри Ленд“ АД Скопје, на седницата одржана
на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА „АГРИ ЛЕНД“ АД СКОПЈЕ
ЗА 2011 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за
работењето на „Агри Ленд“ АД Скопје за 2011 година,
бр. 10-10/1 од 27.02.2012 година, усвоена од Одборот
на директори на „Агри Ленд“ АД Скопје на 27.02.2012
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-3029/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1664.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“
БИТОЛА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2011 година на ЈП „Стрежево“ Битола
бр.02-114/4 од 28.2.2012 година, усвоена од Управниот
одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.2.2012 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-3045/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1665.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2011 ГОДИНА
НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето за 2011 година на ЈП
„Стрежево“ Битола бр.02-114/3 од 28.2.2012 година,
усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие,
на седницата, одржана на 28.2.2012 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-3045/2
8 мај 2012 година
Скопје

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

1666.
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА ЗА 2011 ГОДИНА НА
ЈП „СТРЕЖЕВО“ БИТОЛА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загуба за 2011 година на ЈП
„Стрежево“ Битола бр.02-114/5 од 28.2.2012 година,
донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 28.2.2012 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-3045/3
8 мај 2012 година
Скопје

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

1667.
Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ број 8/05,
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 8.5.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движната ствар, со следните карактеристики:
Вид: Патничко моторно возило;
Марка: БМВ;
Тип:318 ТДС
Број на шасија:WBACJ5150AS06301;
Регистерски број:БЕ551510
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Член 2
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Технолошко-Металуршки факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со Деканот на Технолошко-Металуршки факултет
при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3102/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1668.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), а во врска со член 10 став 2
од Законот за минерални суровини („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10,
158/10, 53/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ “АГРОПРОИЗВОД“ УВОЗ-ИЗВОЗ С.
РИЧ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СКРКА”
С. РИЧ, ОПШТИНА СТРУМИЦА
1. Одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на Земјоделската задруга со ограничена одговорност “АГРОПРОИЗВОД“ увоз-извоз с. Рич Струмица на локалитетот “Скрка” с. Рич, општина Струмица
бр. 51-1818/1 од 29.03.2011 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 44/11) престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки
истражувања во износ од 910.000,00 денари.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-3115/1
8 мај 2012 година
Скопје

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА
ДРУШТВО ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ
ЛИЦА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ВИН-ИМ“ ДООЕЛ ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЈАКИМОВСКО ПОЛЕ”,
ОПШТИНА ВИНИЦА
1. Одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина –
песок и чакал на Друштво за вработување на инвалидни лица за градежништво, производство, трговија и услуги “ВИН-ИМ“ ДООЕЛ Виница на локалитетот “Јакимовско Поле”, општина Виница бр.51-1825/1 од
29.03.2011 година (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11) престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања во
износ од 1.045.320,00 денари.
2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 41-3116/1
Претседател на Владата
8 мај 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
1670.
Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЛОКАЛНА, УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС “СЕПАРАТНА ПОСТРОЈКА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ“
КО КУРИЈА, ОПШТИНА НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност, за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување Локална Урбанистичка планска документација,
за изградба на Стопански комплекс, “Сепаратна постројка со придружни објекти“ КO Курија, Општина
Неготино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена е со следните катастарски индикации:

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

1669.
Врз основа на член 36 став 3 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),
а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални
суровини („Службен весник на Република Македонија
бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009, 6/2010, 158/2010, 53/2011
и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година донесе

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3122/1
Заменик на претседателот
8 мај 2012 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

16 мај 2012

Бр. 60 - Стр. 11

1671.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“
бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА СПА ЦЕНТАР – ВИНИЦА, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН И БАЊСКИ ЦЕНТАР, КО ИСТИБАЊА, ОПШТИНА ВИНИЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка
на Урбанистички план вон населено место за СПА ЦЕНТАР – Виница, спортско рекреативен и бањски центар, КО Истибања, општина Виница.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3126/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

__________
1672.
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.5.2012 година, донесе
ОД ЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА НАЦРТ ПЛАН-ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГУП НА ГРАД
ГЕВГЕЛИЈА, КО ГЕВГЕЛИЈА И КО МРЗЕНЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за изработка на нацрт план-измени и дополнување на ГУП на град Гевгелија, КО Гевгелија и КО Мрзенци, општина
Гевгелија.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 41-3129/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1673.
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), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 мај
2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА СТРУМИЦА
1. За член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица се именува Елисавета Јајналиева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-144/2
Претседател на Владата
8 мај 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
1674.
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), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 мај
2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА
1. За член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Специјален завод – Демир Капија
се именува Јана Здравеска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-1571/3
Претседател на Владата
8 мај 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________
1675.
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 8 мај 2012 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО
1. Голубинка Анастасовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.

2. За член на Управниот одбор - претставник од Советот на општината на ЈУ Меѓуопштински центар за
социјална работа Делчево се именува Весна Поповска
Коларска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-392/2
8 мај 2012 година
Скопје

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

1676.
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 8 мај 2012 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА
И МАЛИ ДЕЦА – БИТОЛА
1. Душан Стојановски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола .
2. За член на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола се именува Наташа Димитровска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-785/3
8 мај 2012 година
Скопје

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

1677.
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 8 мај 2012 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА КРУШЕВО
1. Георги Николовски се разрешува од должноста
член на Управниот одбор - претставник од Советот на
општината на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.
2. За член на Управниот одбор – претставник од Советот на општината на ЈУ Центар за социјална работа
Крушево се именува Даница Стојковска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-895/2
8 мај 2012 година
Скопје

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

16 мај 2012
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1678.
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 8 мај 2012 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР
1. Од должноста членови на Управниот одбор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар
се разрешуваат:
- претставниците на основачот:
- Иванка Наумчевска
- Александар Брезовски
- Наташа Саздовска
- од редот на стручните работници во Центарот:
- Слаѓана Анѓелкоска.
2. За членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар се именуваат:
- претставници на основачот:
- Дафина Јованоска Стојаноска
- Форе Милошевски
- Наташа Саздовска
- од редот на стручните работници во Центарот:
- Валентина Вељјаноска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 23-901/2
8 мај 2012 година
Скопје

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

1679.
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за заштита
и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010 и
18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
1. За директор на Дирекцијата за заштита и спасување се именува Шабан Салиу, досегашен директор на
Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3886/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1680.
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за ревизија
на инструментот за претпристапна помош (ИПА)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
66/2010 ), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЛАВЕН
РЕВИЗОР НА РЕВИЗОРСКОТО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА
ПОМОШ
1. Владимир Бахчовановски се разрешува од должноста главен ревизор на Ревизорското тело за ревизија
на инструментот за претпристапна помош.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3887/1
8 мај 2012 година
Скопје

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

1681.
Врз основа на член 12 став 1 и 2 и член 13 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/2008, 158/2010 и
51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 мај 2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1. За директор на Агенцијата за катастар на недвижности се избира Славче Трпески.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 23-3879/3
12 мај 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1682.
Врз основа на член 170 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" бр.43/12), министерот за здравство, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СОГЛАСНОСТИ ЗА
СПОНЗОРСТВА И ДОНАЦИИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ОДНОСНО ЗДРАВСТВЕНИТЕ
СОРАБОТНИЦИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на запишување, содржината, информатичкото водење на регистарот и други прашања од значење за уредно водење
на регистарот на согласности за спонзорства и донации
на здравствени работници односно здравствени соработници од физички или правни лица, заради учество
на стручни собири, семинари, работилници и слично,
со цел за дополнително оспособување и усовршување.
Член 2
Регистарот на согласности за спонзорства и донации (во натамошниот текст: Регистарот) се води во
писмена и електронска форма.
Регистарот се води во писмена форма на посебна
тврдо подврзана книга според образец „Регистар на
согласности за спонзорства и донации“, во формат А-4
во црвена боја, кој е даден во Прилог 1, и е составен
дел на овој правилник.
Корицата на Регистарот го содржи грбот, името на
Република Македонија и називот на Министерството за
здравство, а под нив на средината стои: „Регистар на
согласности за спонзорства и донации“.
Првата страна на Регистарот содржи: реден број,
број и датум на барањето, број и датум на согласноста,
име и презиме на примателот на спонзорството/донацијата, здравствена установа во која е вработен примателот, работно место на кое работи примателот.
Втората страна содржи: име и презиме со адреса на
живеење односно назив и седиште на давателот на
спонзорството/донацијата, назив на настанот за кој се
дава спонзорството/донацијата, временски период во
кој се одржува настанот за кој се дава спонзорството/донацијата, намена на средствата за кои се дава
спонзорството/донацијата, вкупна вредност на спонзорството/донацијата во денари.
Листовите на регистарот се нумерирани.
Член 3
Запишувањето на податоците во Регистарот се врши врз основа на поднесено барањето за добивање согласност за спонзорство и донација (во натамошниот
текст: барањето), кое содржи податоци за:
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- име и презиме на примателот на спонзорството/донацијата,
- здравствена установа во која е вработен примателот,
- работното место на кое работи примателот,
- име и презиме со адреса на живеење односно назив и
седиште на давателот на спонзорството/донацијата,
- назив на настанот за кој се дава спонзорството/донацијата,
- временски период во кој се одржува настанот за
кој се дава спонзорството/донацијата,
- намена на средствата за кои се дава спонзорството/донацијата,
- вкупна вредност во денари на спонзорството/донацијата, и
- изјава од примателот дека дадените податоци за
спонзорството/донацијата се точни.
Барањето се поднесува на образец „Барање за добивање на согласност за спонзорство и донација“, отпечатен двострано на еден лист во формат А-4, кој е даден
во Прилог 2, и е составен дел на овој правилник.
За точноста на податоците во барањето е одговорен
примателот.
Член 4
Во Регистарот се врши запишување на податоците
во соодветните рубрики врз основа на податоците содржани во барањето, по издавањето на согласноста од
страна на Министерството за здравство, најдоцна до
три работни дена од доставувањето на барањето до
Министерството за здравство.
Запишување на податоците во соодветните рубрики
во регистарот се врши со темно сино мастило.
Член 3
Врз основа на податоците од регистарот за претходната година, најдоцна до 15 јануари во тековната година, на веб страницата на Министерството за здравство
се објавува годишен извештај од регистарот во кој се
наведени податоци за вкупниот број на здравствените
работници односно здравствени соработници кои добиле согласност за спонзорства и донации, вкупниот
износ на спонзорствата и донаците, како и намените за
кои се дадени спонзорствата и донациите.
Член 4
Податоците се упишуваат во Регистарот од страна
на овластено лице за водење и чување на Регистарот.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.10-3931/1
8 мај 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

16 мај 2012
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1683.
Врз основа на член 100-а став 6 и 104-ѕ став 5 од Законот за семејството („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10,
156/10, 39/12 и 44/12), министерот за труд и социјална
политика донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА
ИЗБОР НА ПОСВОИТЕЛ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител по електронски пат.
1. Критериуми за избор на посвоител
по електронски пат
Член 2
Изборот на посвоител се врши по електронски пат,
согласно со следниве критериуми:
- здравствена состојба;
- психосоцијален статус;
- материјални услови;
- станбени услови;
- време на чекање;
- степен на образование;
- брачен статус и
- државјанство.
За секој од овие критериуми е определен број на
поени утврдени со овој правилник.
Спецификацијата на критериумите за избор на посвоител од став 1 на овој член и висината на поените
по пооделни критериуми е утврдена во Глава 3 од овој
правилник и е основа за работа на Програмата за избор
на посвоител по електронски пат (во понатамошниот
текст: Програмата).
Согласно со спецификацијата од Глава 3 од овој
правилник, максималниот број на поени кои можат да
се добијат со исполнување на сите критериуми изнесува 100 поени.
Член 3
При утврдување на здравствената состојба се зема
во предвид здравствената состојба на можниот посвоител.
Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од здравствената состојба на можниот посвоител и одредени заболувања кои можат да имаат
влијание врз степенот на грижата за детето.
Член 4
При утврдување на психосоцијалниот статус на
можните посвоители се зема предвид :
А) возраста;
Б) подготвеноста за родителство;
В) личните ставови во однос на детето кое сакаат да
го посвојат;
Г) квалитетот на функционалност на брачната заедница; и
Д) квалитетот на живеење - начин на организирање
на слободното време.
Проценката на психосоцијалниот статус ја врши
стручен тим на центарот за социјална работа, преку
примена на скали на проценка, методи и техники на
стручна, советодавна интердисциплинарна работа и
подготовка на посвоителите за посвојување, согласно
Програмата изготвена од ЈУ Завод за социјални дејности.
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Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од утврдениот психосоцијален статус на
можниот посвоител, согласно со ставовите 1 и 2 на овој
член.
Член 5
При утврдување на материјалните услови на можниот посвоител се земаат во предвид приходите по сите основи.
Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од висината на нето просечната плата во
Република Македонија за претходната година, зависно
од тоа дали подносителот на барањето е самец, во
брачна /вонбрачна заедница, вклучувајќи ги и децата.
Член 6
При утврдување на станбените услови се зема во
предвид решеното станбено прашање.
Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од тоа како е решено станбеното прашање
во однос на: сопственоста, површината на станот/куќата, станбениот простор по член на семејство и бројот
на членовите кои живеат во станот или куќата, вклучувајќи го и детето кое треба да биде посвоено.
Член 7
При утврдување на времето на чекање се зема во
предвид времето од кога можниот посвоител е запишан
во регистарот на можни посвоители.
Бројот на поените се определува зависно од должината на времето од уписот во регистарот на можни посвоители до денот кога се прави изборот на посвоител
за определено дете.
Член 8
При опредeлување на образовниот статус се зема во
предвид степенот на образование.
Бројот на поените кои се добиваат по оваа основа е
во зависност од степенот на образование, при што поголем број на поени има лице кое има повисок степен
на образование.
Член 9
При утврдување на брачниот статус на можниот посвоител се зема во предвид дали лицето е во брак или
не и дали живее во брачна или вонбрачна заедница.
Член 10
При утврдување на државјанството се зема во предвид дали можниот посвоител е државјанин на Република Македонија и дали има живеалиште на територијата
на Република Македонија.
По оваа основа не се добиваат поени, но е основа за
постапување согласно со член 17 од овој правилник,
односно е приоритет при одлучувањето.
2. Начин на избор на посвоител по електронски пат
Член 11
Центарот за социјална работа по добивањето на решението за упис на можниот посвоител/посвоеник во
соодветниот регистар, во рок од 3 дена, врши внесување на податоците во системот во кој е содржана Програмата.
Член 12
Овластеното службено лице во центарот за социјална работа врши внесување на податоците во Програмата за секој посвоител/посвоеник поединечно.
Во случаите кога како подносители на барањето се
јавуваат брачни другари, внесувањето на податоците
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се врши за секој од брачните другари посебно, освен
податоците кои се заеднички и се однесуваат за двата
брачни другари.
Наодот и мислењето на стручниот тим на центарот
за социјална работа за можниот посвоител, во целост
текстуално се запишува во Програмата.
За странските посвоители во Програмата се внесува
мислењето за подобноста за посвојување дадено од
матичната земја.
Член 13
Администраторот во Министерството за труд и социјална политика, во Програмата врши:
- администрирање на Програмата;
- внесување или архивирање на корисниците на услугите (центри за социјална работа);
- дефинирање на параметриски вредности за државјанство, националност и други податоци во шифрарниците од Програмата;
- внесување или промена на вредностите на критериумите; и
- ажурирање на промената на критериумите за избор на посвоител, кои ќе произлезат од измените на Законот за семејството.
Внесувањето на податоците од став 1 на овој член,
се врши најдоцна три дена по добивање на податокот.
Член 14
По извршеното внесување на податоците за дете
кое е запишано во регистарот на можни посвоеници,
Комисијата за засновање на посвојување на првата наредна седница врши избор на најсоодветен посвоител
по електронски пат од првите три можни посвоители
од листата на Програмата, врз основа на документите,
податоците во Програмата и наодот и мислењето на
стручниот тим од центарот за социјална работа.
Член 15
По исклучок, кога се посвојува брат или сестра на
дете кое е веќе посвоено, кога како посвоител се јавува
брачниот другар на родителот на детето или кога како
посвоители се јавуваат сродници кои согласно со Законот за семејството можат да се јават како посвоители,
посвојувањето само се евидентира-архивира.
Член 16
При изборот на најсоодветен посвоител приоритет
имаат лицата кои се во брак, кои се државјани на Република Македонија и кои се со постојано место на
живеење на територијата на Република Македонија.
При избор на најсоодветен посвоител за конкретно
дете, системот нема да ги земе во предвид посвоителите кои:
- ја немаат потребната старосна разлика,
- прифаќаат дете од одредена националност,
- прифаќаат дете од одреден пол,
- прифаќаат исклучиво дете со поволни развојни
потенцијали,
- прифаќаат дете на определена возраст,
- прифаќаат исклучиво бебе (дете на возраст до една година).
Член 17
Ако детето не може да се посвои на територија на
Република Македонија, Комисијата за засновање на посвојување ја започнува постапката за избор на посвоител по електронски пат во зависност од местото на живеење и државјанството на можниот посвоител.
Во случаите од став 1 на овој член, приоритетот се
утврдува по следниов редослед:
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- едниот од брачните другари да е државјанин на
Република Македонија, а да се со постојано место на
живеење на територијата на Република Македонија;
- двајцата да се државјани на Република Македонија, а живеат во странство;
- едниот од брачните другари да е државјанин на
Република Македонија и да живеат во странство;
- двајцата да се странски државјани и да живеат на
територијата на Република Македонија;
- двајцата да се странски државјани и да живеат во
странство;
- да е државјанин на Република Македонија, не е во
брак и живее во странство;
- не е државјанин на Република Македонија, не е во
брак и живее во странство.
Член 18
Поблиските критериуми за избор на посвоител по
електронски пат утврдени во овој правилник се земаат
кумулативно.
3. Спецификација на критериуми за избор на посвоител и висина на поени по пооделни критериуми
3.1. Здравствена состојба
Член 19
Максималниот број на поени за здравствената состојба на можниот посвоител е 3 поени. Притоа, вкупниот број на поени е збир на поените за здравствената
состојба на мажот и здравствената состојба на жената,
и тоа:
а) Податоци за мажот:
1,5
- психофизички способен за посвојување на дете
1,5
- има одредено заболување
0,5
б) Податоци за жената:
1,5
- психофизички способен за посвојување на дете 1,5
- има одредено заболување
0,5
3.2 Психосоцијален статус
Член 20
Максималниот број на поени од психосоцијалниот
статус е 35 поени.
А) Возраст на можниот посвоител
Возраста на можниот посвоител се утврдува врз основа на датумот на раѓање.
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 13 поени, и тоа:
а) Возраст на мажот:
- до 35 год.
- од 35 год. до 45 год.
- над 45
б) Возраст на жената:
- до 35 год.
- од 35 год. до 45 год.
- над 45

6,5
5
0
6,5
5
0

Б ) Подготвеност за родителство
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 5 поени, и тоа:
a) За мажот:
2,5
- подготвен за доаѓање на детето во семејството 1
- запознаен со детски потреби и развој
1
- постојаност на одлуката за посвојување
0,5
б) За жената:
2,5
- подготвена за доаѓање на детето во семејството 1
- запознаена со детски потреби и развој
1
- постојаност на одлуката за посвојување
0,5
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В) Лични ставови во однос на детето кое сакаат да
го посвојат:
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 5 поени, и тоа:
а) За мажот:
2,5
- прифаќа дете од било која националност
0,5
- прифаќа дете само од одредена националност
0
- прифаќа да посвои дете со поволни развојни потенцијали
0
- лесно отстапување во психомоторниот развој 0,25
- средно отстапување во психомотониот развој 0,25
- тешка психомоторна попреченост
0,5
- прифаќа да посвои дете на одредена возраст
0
- прифаќа да посвои дете на било која возраст 0,5
- прифаќа да посвои дете со одреден пол
0
- прифаќа да посвои дете без оглед на полот
0,5
- прифаќа да посвои две и повеќе деца
0,5
б) За жената:
2,5
- прифаќа дете од било која националност
0,5
- прифаќа дете само од одредена националност
0
- прифаќа да посвои дете со поволни развојни потенцијали
0
- лесно отстапување во психомоторниот развој 0,25
- средно отстапување во психомотониот развој 0,25
- тешка психомоторна попреченост
0,5
- прифаќа да посвои дете на одредена возраст
0
- прифаќа да посвои дете на било која возраст 0,5
- прифаќа да посвои дете со одреден пол
0
- прифаќа да посвои дете без оглед на полот
0,5
- прифаќа да посвои две и повеќе деца
0,5
Г) Квалитет на функционалност на брачната заедница
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 6 поени, и тоа:
- спремност на двајцата партнери за прифаќање на
неможноста да бидат родители по биолошки пат
2
- задоволство на двајцата партнери од функционирањето на брачната заедница
1
- заедничко планирање на иднината
1
- меѓусебна поддршка во надминување на проблеми
и потешкотии
2
Д) Квалитет на живеење - начин на организирање
на слободното време:
Максималниот број на поени кои може да се добијат по оваа основа изнесува 6 поени, и тоа:
а) За мажот:
3
- практикува спортско рекреативни активности 0,5
- културен живот
0,5
- ангажираност во заедницата
1
- хоби
0,5
- активности за стекнување нови вештини
и знаења
0,5
б) За жената:
- практикува спортско рекреативни активности
- културен живот
- ангажираност во заедницата
- хоби
- активности за стекнување нови вештини
и знаења

3
0,5
0,5
1
0,5
0,5

3.3 Материјални услови
Член 21
Максималниот број на поени од материјалните услови е 18.
Можниот посвоител остварува средства за егзистенција по основа на:
- работен однос/пензија
- обработка на земјоделско земјиште
- вршење занатски работи

- вршење надничарски работи
- врши друг вид на работи
- остварува приходи по други основи
Ако остварените средства за егзистенција на можниот посвоител се во висина од:
- минимум средства за егзистенција
0
- средства за пристоен живот
12,75
- максимум средства за егзистнција
17
Поседува/ат:движен и недвижен имот
1
- моторно возило
0,30
- деловен простор
0,30
- обработливо земјиште
0,15
- необработливо земјиште
0,10
- друг стан или куќа
0,15
3.4 Станбени услови
Член 22
Максималниот број на поени од станбените услови
е 18 поени, и тоа:
А) Поседува-ат стан или куќа:
7
Распределбата на поените по овој основ ќе биде во
зависност од сопственоста на станот или куќата, и тоа:
- во своја сопственост
7
- во сопственост на родителите
4
- живеат во стан под наем
0
Б) Површина на станот или куќата:
11
Распределбата на поените по овој основ ќе биде во зависност од површината на станбениот простор по член на
семејство, кое живее во тој станбен простор вклучувајќи
го и детето кое треба да биде посвоено и тоа:
- до 15 м2
- од 15,1 до 17,5 м2
- од 17,6 до 20 м2
- од 20,1 до 22,5 м2
- од 22,6 до 25 м2
- од 25,1 до 27,5 м2
- од 27,6 до 30 м2
- од 30,1 до 32,5 м2
- од 32,6 до 35 м2
- од 35,1 до 37,5 м2
- од 37,6 до 40 м2
- над 40,1 м2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3.5 Време на чекање
Член 23
Максималниот број на поени од времето на чекање
е 10 поени, и тоа:
- повеќе од 5 години
10
- од 4 год. до 5 години
9
- од 3, год. до 4 години
8
- од 2 год. до 3 години
6
- од 1 год. до 2 години
4
- до 1 година
2
3.6 Степен на образование
Член 24
Максималниот број на поени од степенот на образование на можниот посвоител е 3 поени. Притоа вкупниот број на поени е збир на поените за мажот и за жената, и тоа:
Податоци за мажот:
1,5
- има завршена магистратура или докторат
1,5
- висока стручна спрема
1,25
- виша стручна спрема
1
- средна стручна спрема
0,8
- основно образование
0,5
- без образование
0
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Податоци за жената:
- има завршена магистратура или докторат
- висока стручна спрема
- виша стручна спрема
- средна стручна спрема
- основно образование
- без образование

1,5
1,5
1,25
1
0,8
0,5
0

3.7 Брачен статус
Член 25
Максималниот број на поени од брачниот статус е
13 поени, и тоа:
- живее во брачна заедница над 3 години
13
10
- живее во брачна заедница до 3 години
- живее во вонбрачна заедница
4
- сам-а
1
Член 26
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за поблиските критериуми и начинот на избор на посвоител по електронски
пат (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.12/11).
Член 27
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-2861/3
8 мај 2012 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.
__________

1684.
Согласно член 22 став 2 од Законот за безбедност и
здравје при работа („Службен весник на Република
Македонија” бр. 92/07 и 136/11), министерот за здравство во согласност со министерот за труд и социјална
политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ И ОБЕМОТ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ
Член 1
Во Правилникот за видот, начинот и обемот на
здравствените прегледи на вработените („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/10) во насловот
по зборот „начинот“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „обемот„ се додаваат зборовите „ и
ценовникот„.
Член 2
Во членот 1 по зборот „начинот“ сврзникот „и“ се
заменува со запирка, а по зборот „обемот„ се додаваат
зборовите „ и ценовникот„.
Член 3
По член 14 се додава нов член 14-а кој гласи:
„Член 14-а
Ценовникот на здравствените прегледи на вработените е утврден во Прилог број 3 кој е составен дел на
овој правилник.“

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија,,.
Бр. 02-2704/1
12 април 2012 година
Скопје
Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Бр. 08-2394/7
10 мај 2012 година
Скопје
Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.
ПРИЛОГ БРОЈ 3

Ценовник на здравствени прегледи на вработени
Ценовникот на здравствени прегледи на вработените е утврден како цени на пакети здравствени прегледи
на вработените, во зависност од експонираноста на работното место и карактеристиките на дефинираните
професионални штетности и опасности
согласно
Прилог број 2 од правилникот.
I. основен пакет - стандарден минимум
Цена на преглед : 800,00 денари
Со овој пакет се опфатени прегледите за административни работници, работници во трговија и угостителство со елементи на преглед од стандарден минимум на здравствени услуги .
II. дополнителен пакет
Цена на преглед : 1.000,00денари.
Со овој пакет, покрај - стандардниот минимум се
вклучуваат и дополнителни елементи на прегледот
според карактеристиките на дефинираните професионални штетности и опасности за работници експонирани на некои физички штетности како бучава, работа
со видео терминали, нејонизирачко зрачење и слично.
III. проширен пакет
Цена на преглед : 1.200,00денари
Со овој пакет, покрај - стандардниот минимум се
вклучуваат и дополнителните елементи на прегледот ( посложени и поскапи услуги ), според карактеристиките на дефинираните професионални штетности и
опасности на работното место за работници експонирани на локални вибрации, работа на височини, бучава,
неповолни микроклиматски услови, јонизирачко зрачење и слично.
IV. специфичен пакет
Цена на преглед : 1.500,00 денари е минимална
вредност која во зависност од експонираноста на работното место и бројот на анализите ќе се зголемува.
Овој пакет, покрај - стандардниот минимум, вклучува и специфични (посложени и поскапи) дополни-
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телни елементи на прегледот како што се специфични
лабораториски анализи, според карактеристиките на
дефинираните професионални штетности и опасности
на работното место за работници експонирани на:
Хемиски штетности - олово, жива, манган, кадмиум, никел, и други согласно правилникот.
Гасови: Јаглен моноксид, Флуор, хром, и нивни деривати; сулфурводород,
Органски соединенија - јагленоводороди и нивни
соединенија, алкохоли, естри, етри, алдехиди, кетони,
киселини, бази, соли, вештачки ѓубрива, пестициди, и
други согласно правилникот.
Биолошки штетности
Изложеност на вирусите на ТБЦ , хепатитис Б, Ц,
вирусотна СИДА и други биолошки агенси.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
И ВРСКИ

1685.
Врз основа на член 43 став (5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11 и 13/12), министерот
за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА
ПРОЕКТИРАЊЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат стандардите и
нормативите за проектирање на објекти, кои се применуваат при изработка на проектна документација за
градба, доградба, надградба и реконструкција на објектите, при ревизија на проектите, при надзор и при градење на објектите.
Член 2
При проектирање на објекти, покрај параметрите
утврдени со овој правилник, треба да се користат параметрите утврдени во прирачникот "Архитектонско
проектирање" од Ернст Нојферт.
II. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДОМУВАЊЕ, НА ДЕЛОВНИ И
НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
Член 3
При проектирање на објекти за домување, се применуваат следните стандарди и нормативи:
- При проектирање на просторот за дневен боравок,
минималната површина на боравокот изнесува 17 м2, а
ако се предвидува дневен боравок со дел за јадење минималната површина изнесува 22 м2.
- При проектирање на спални соби, за еднокреветна
соба минималната површина изнесува 9 м2, а минимална широчина на собата 2,20 м. За двокреветна соба минималната површина изнесува 12 м2, а минималната
широчина на собата 2,40 м2.
За родителска спална соба минималната површина
е 14 м2, а минималната широчина 2,80 м.

- Гарсониерата содржи: влезен простор, соба, ниша
за готвење и бања.
- Минимална површина на отворите -прозорците
изнесува 1/8 од површината на подот.
- Минимална широчина на лоѓиите изнесува 1,30 м.
- Минимална широчина на влезниот претпростор во
станот изнесува 1,20м.,а на внатршните комуникации
минимум 0,90м.
- Кај скали, минималната широчина на кракот изнесува 1,10м., а минималната широчина на подестот 1,20
м. Висината на скалата изнесува максимум 18 см, а ако
нема лифт 16 см. Минимална височина на скалишниот
простор изнесува 2,10м.
- Минимална широчина на ходникот кој води до
становите изнесува 1,40м. Истото се однесува и за решенија со галериски пристап до становите.
- На покривите со поголем наклон од 25 степени,
заради заштита, се предвидуваат снегобрани. За интервенции на покривот потребно е да се обезбеди пристап
до него од скалишниот простор.
- На објекти со приземје и три нивои и повисоки,
задолжително се вградуваат лифтови, соодветно димензионирани според бројот на корисниците на објектот.
- Минимална светла висина на просториите за живеење е 2,50 м., а за други простории 2,30 м.
- Минималната кубатура на воздухот во станот изнесува 28 м3/лице.
- Височина на оградата на лоѓии, балкони, тераси,
галерии и скалила е минимум 1,00 м., мерено од завршниот под до горниот раб на оградата.
- Светлата широчина на влезна врата во станот изнесува минимум 0,90 м., а 0,80 м. за станбените простории.
- Минимални димензии на гаражно место во станбен објект изнесува 2,40 х 5,00 м., а на гаражен бокс
3,00 х 5,40 м. Минималната височина на гаражата е
2,20 м.
- Пристапната рампа за гаража е со пад максимум
12%, или 16% ако пристапот е покриен.
- При проектирање на визбеното ниво во заеднички
станбени објекти-структури, максимално треба да се
предвидуваат гаражи односно паркинг простор, а да се
одбегнува предвидување на визбени простории.
- Кај блоковските структури, пасажот односно комуникацијата која ја поврзува улицата со дворот изнесува во широчина минимум 3,00 м., а во височина 3,60
м.
Член 4
При проектирање на станбените обј екти во зоните
за живеалишта со градини, и тоа кај самостојните објекти, двојните објекти и објектите во низа, максималната височина е утврдена според висичината на приземје
и две нивои, а кај објектите со внатрешен двор максималната височина е со приземје и едно ниво.
Кај заедничките станбени објекти - структури, максималната височина на објектите до завршниот венец
е 21 м.
Член 5
При проектирање на станбените објекти, за другите
параметри кои не се регулирани со овој правилник, се
применуваат одредбите на Правилникот за минимални
технички услови за изградба на станови ("Службен
лист на СФРЈ" бр. 45/67).
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Член 6
При проектирање на станбени објекти се применуваат одредбите на модуларната координација на мери,
при што основна единица на системот на модуларната
координација на мери е модул кој изнесува 10 см., односно се применуваат одредбите на Правилникот за
техничките мерки и услови за изградба на станбени објекти според системот на модуларна координација на
мери („Службен лист на СФРЈ" бр. 26/69).
Член 7
При проектирање на јавни објекти се применуваат
следните стандарди и нормативи за проектирање:
- минималната широчина на скалите изнесува 1,30
м., при што максималната височина на скалникот е 16
см., а кај помошните скали минималната широчина на
кракот е 1,10 м., а максималната височина на скалникот 19 см.
- падот на рампи кон визба или врска со приземје
изнесува максимум 10 %;
- на 100 работни места се предвидува еден лифт, а
за секои следни 100 уште по еден лифт.
Член 8
При проектирање на угостителски објекти се применуваат следните стандарди и нормативи:
- 40м2 по кревет за вкупна површина на хотел;
- за капацитет до 25 соби се предвидува една чајна
кујна;
- минимална површина на кафеана изнесува 0,80м2
по гостин;
- гардероби- за 100 лица 1 м' пулт за ресторан, 3 м'
пулт за сала и 5 м' пулт за свечени сали;
- минимална површина на куј на изнесува 1 м2/ гостин;
- скали - минимална широчина на крак 1,30м, максимална висина на скалник 14 см;
- лифт - се предвидува за висина од приземје и два
нивоа;
- површина за ресторан - минимум 1,20м2/гостин;
височината изнесува минимум 3,00 м. за капацитет до
100 лица, а за капацитет над 100 лица висината е над
4,00 м;
- минимална површина на хол - 0,30 м2/гостин.
При проектирање на хотели и други објекти од угостителска и туристичка дејност се применуваат и
одредбите на Правилникот за минимално техничките
услови за вршење на угостителска и туристичка дејност и условите за кетегоризација на објектите на туристичката понуда („Службен весник на Република Македонија" бр. 59/95 и 19/96).
Член 9
При проектирање на училиште, се применуваат
следните стандарди и нормативи:
- минималната површина на објектот изнесува 7-10
м2/ученик;
- минимална површина на амфитеатар изнесува
0,80м2/место; за гардероба -1м' пулт за 35 места; широчина на врати: до 100 места 2,00м., при што за секои
100 места се зголемува за 1,00 м. Во еден ред во просторот за седење се предвидуваат максимум 20 места.
Кубатура на воздух - минимум 4 м3/место;
- широчината на ходникот се пресметува според
бројот на училниците и учениците и тоа: до 500 ученици коефициентот е 0,7 , од 501 до 1000 ученици коефи-

16 мај 2012

циентот е 0,5 , а над 1001 ученик коефициентот е 0,3.
Минималната широчина на ходникот се добива со множење на бројот на учениците со соодветните коефициенти и се добива вредност во метри, односно на секои
100 ученици се множи со коефициентот. Минимална
широчина на ходникот изнесува 1,80м;
- санитарии - за една училница минимум две санитарии: еден женски и еден машки клозет.
Член 10
При проектирање на детска градинка, минимална
височина на просторот за престој изнесува 3,20 м., а
минимална површина 1,50 м2/ дете.
Член 11
При проектирање на деловно - административни
објекти се применуваат следните стандарди и нормативи:
- минимум површина на работен простор 6 м2/работно место;
- скали - до 100 вработени минималната широчина
на скалите е 1,30м., до 200 вработени 1,30 + 0,60 м., а
над 300 вработени потребно е да се проектираат уште
едни скали;
- максималното растојание од вратата на канцеларијата до скалите во деловно - административните објекти изнесува 25 м;
- за површина на објектот до 3000 м2 и височина
минимум од приземје и едно ниво , потребен е минимум 1 лифт.
Член 12
При проектирање на јавни, административни, деловни и друг вид објекти, проектната документација
треба да содржи и елаборат за климатизација на објектот.
Член 13
При проектирање на библиотека минималната површина на читална изнесува 3 м2 по читател.
Член 14
При проектирање на спортска сала трибинскиот дел
се оформува со предвидување на сектори за максимум
до 500 гледачи.
Член 15
При проектирање на автобуска станица минималната површина на хол изнесува 1,2 м2 /патник, сметано за
максималниот број на патници .
Член 16
При проектирање на здравствени објекти се применува Правилникот за поблиските просторни услови,
опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 11/92 и 25/96).
Член 17
При проектирање на објекти, особено објекти за колективно домување, деловни и јавни објекти се применуваат стандардите и нормативите утврдени во правилникот за техничките нормативи за изградба на објекти
на високоградба во сеизмички подрачја („Службен
лист на СФРЈ" бр.31/81 и 29/83).
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При проектирање на објекти, особено објекти за колективно домување, деловни и јавни објекти, над 25
нивоа, покрај прописот од став (1) на овој член, се применуваат и европските стандарди и прописи издадени
од Европскиот комитет за стандардизација (CEN/TC
250), кои се наоѓаат на веб страната www.isrm.gov.mk
Член 18
При проектирање на објекти, особено станбени, деловни и јавни објекти, при примена на градежните материјали, како и од аспект на топлотна и звучна заштита на зградите, се применуваат стандардите и нормите
утврдени во:
- Правилникот за техничките мерки и услови за нагиби на кровни површини („Службен лист на СФРЈ"
бр. 26/ 69);
- Правилникот за хидроизолација на кровови
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 26/69);
- Правилникот за технички мерки и услови и за изведување на ѕидови на згради („Службен лист на
СФРЈ" бр. 17/ 70);
- Правилникот за технички мерки и услови за топлотна енергија во зградите („Службен лист на СФРЈ"
бр. 28/ 70);
- Правилникот за техничките мерки и услови за
проветрување во станбените згради („Службен лист на
СФРЈ" бр. 35/ 70);
- Правилникот за техничките мерки и услови за
звучна заштита на згради („Службен лист на СФРЈ"
бр.35/70);
- Правилникот за техничките мерки и услови за
топлинска заштита на згради („Службен лист на СФРЈ"
бр.35/70);
- Правилникот за техничките мерки и услови за завршни работи во зградарството („"Службен лист на
СФРЈ" бр. 49/ 70);
- Правилникот за технички нормативи и услови за
проектирање и изведување на конструкции од префабрикати изработени од неармиран и армиран гас-бетон
и пено-бетон („Службен лист на СФРЈ" бр. 14/ 74);
- Правилникот за технички нормативи за проектирање на работи при темелење на градежниите објекти
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 34/ 74).
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лоните на падините на теренот, можностите и ограничувањата за водење на трасата и примената на соодветни елементи, прикажани во табела 1:

Член 21
Големината на сообраќајното оптоварување и неговата структура е појдовен програмски параметар при
проектирањето на нови и реконструкцијата на постојни
патишта.
Планскиот (проектен) период за прогноза на перспективниот сообраќај се утврдува според табела 2.

Член 22
Проектната брзина (Vр) е основна патно-динамичка
големина и појдовна основа за димензионирање на основните конструктивни елементи на патот или на одредена патна делница. Таа зависи од програмираната основна брзина, а истовремено има значење на најголема
безбедна брзина со слободен тек во најсложени услови
на патот и на теренските услови. Големината на Vр во
зависност од рангот на патот и теренот е дадена во табела 3.

III. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
НА ЈАВНИ ПАТИШТА
Член 19
Кај автопатиштата со вкупно четири и повеќе сообраќајни ленти средната разделна лента се изведува со
широчина од 4,00 м. или минимум 3,00 м.
Кога средната разделна лента се обликува со примена на специфична разделна ограда минималната широчина е 2,00 м.
На одредени места и на растојание од 2-3 км. се врши прекинување на разделната лента (појас) за да во
случај на сообраќајни незгоди, поправка на патот и
слично овозможи привремено преупатување на сообраќајот од еден на друг правец.
Член 20
Класификацијата на теренот односно степенот на
ограничување се врши според: релативната висинска
разлика на 1км. по должината на трасата, според нак-

Проектната брзина Vр се определува со проектната
задача врз основа на:
- значењето на патот во патната мрежа,
- конфигурацијата на теренот и просторните ограничувања,
- стопанските-економските услови,
- најголемата дозволена брзина.
Член 23
На сите јавни патишта треба да се обезбедат услови
за сообраќај на возила со најголеми габаритни димензии. Такви меродавни возила се со широчина 2,5м. и
висина 4,0 м.
Меродавни параметри на патот се:
- сообраќаен профил;
- слободен профил;
- прегледна должина;
- напречен наклон.
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Член 24
Сообраќајниот профил го сочинуваат напречниот
пресек на типско возило, просторот потребен за движење на возилото и средната заштитна широчина помеѓу
возилата. Широчината на сообраќајниот профил ги опфаќа сообраќајните ленти, рабните ленти, лентите за
застанување и додатните ленти, а висината изнесува
4,20 м.
Член 25
Слободен профил е сообраќајниот профил зголемен
со заштитната широчина и заштитната висина. Висината на слободниот профил е 4,20 + 0,30 = 4,50 м. или
4,20 + 0,50 = 4,70 м.
Член 26
При проектирањето на патиштата се дефинираат
следните параметри за прегледната должина врз основа
на проектната брзина, прикажани во табела 4.

Член 27
Напречниот наклон на јавните патишта изнесува
2,5 %. Максималниот напречен наклон на коловозот во
кривина изнесува 7%, а кај серпентини може да се примени напречен наклон до 9 %.
Резултантниот наклон на коловозот се ограничува
на 10 %.
Член 28
Бројот и димензиите на функционалните елементи
на планумот на патот зависат од рангот на патот, од
проектната брзина и од квалитетот на сообраќајниот
протек. Елементи на планумот се:
- коловоз;
- рабни ленти; -банкини;
- риголи;
- берми;
- пешачки и велосипедски патеки ( по потреба).
Член 29
Во елементи на коловозот спаѓаат:
- сообраќајни ленти (ленти за приклучување и исклучување и ленти за престројување);
- ленти за принудно сопирање на возила;
- додатни ленти.
Сообраќајните ленти служат само за проточниот сообраќај. Нивниот број зависи од меродавното сообраќајно оптоварување и планираното ниво на услуга.
Широчината на овие ленти во зависност од проектната брзина изнесува:
- за брзина над 100км
3,75 м.
- за брзина од 80 до 100 км.
3,50 м.
- за брзина од 60 до 80 км.
3,25 м.
- за брзина од 40 до 60 км.
3,00 м..
2,75 м.
- за брзина до 40 км.
Лентите за приклучување и ислучување се јавуваат
како додатен елемент на основниот коловоз во зона на
денивелираните крстосници и имаат нормална широчина од 3,50 м.
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Лентите за престројување како додатен елемент во
состав на коловозот во зоната на површинските крстосници служат за престројување на оние возила кои на
крстосницата обавуваат маневар на свртување, а нормалната широчина на овие ленти е 3,00 м.
Лентата за принудно сопирање на возилата е континуирана сообраќајна лента која го следи проточниот
дел од коловозот и претставува задожителен елемент
кај сите автопатишта.
Нормалната широчина на лентата за принудно сопирање изнесува 2,50 м.
Во тешки теренски услови како и на долги мостови
и тунели (должина поголема од 100 м.) широчината на
лентата може да се намали до мин 1,50 м.
Кај напречни профили каде не се предвидува лента
за сопирање неопходно е од двете страни на растојание
од 1000 м. да се предвидат ниши за привремено застанување на возилата во дефект.
Напречниот наклон на лентата за сопирање е со ист
смер и големина како и на сообраќајните ленти.
Додатни сообраќајни ленти за бавни возила се градат на делници со голем надолжен наклон. Основна намена на овие ленти е одржување на планираното ниво
на услуга на автопатиштата и патиштата од I и II класа
со проектна брзина поголема од 60 км/час.
Минималната широчина на додатната лента е 3,00 м.
Две соседни додатни ленти мора меѓусебно да се
поврзат ако нивната меѓусебна оддалеченост е помала
од:
- 500 м. за автопатиштата и патишта од I класа и
- 300 м. за останатите патишта.
Член 30
Рабните ленти служат за визуелно разделување на
проточниот дел на коловозот од останатите елементи
на патот и за обележување на хоризонталната сигнализација.
Широчината на рабните ленти во зависност од брзината изнесува:
- за брзина над 100 км/час
0,50 м.
- за брзина од 80 до 100 км/час
0,35 м.
- за брзина до 80 км/час
0,25 м.
Член 31
Банкината е земјана или на друг начин обработена
лента која се наоѓа помеѓу работ на коловозот и косината на насипот.
Широчината на банкината се одредува во зависност
од типот на патот и карактерот на теренот и изнесува:
- за брзина над 100 км/час,
од 1,00 м. до 1,25 м.
- за брзина од 80 до 100 км/час, од 0,75 м. до 1,00 м.
- за брзина до 80 км/час,
од 0,50 м. до 1,00 м.
Член 32
Риголата како елемент на планумот на патот во
усек, служи за собирање на површинската вода и водење до канализационите сливници.
Широчината на риголата се определува врз основа
на хидрауличките и хидролошките пресметки и изнесува од 0,60 м. до 1,00 м.
Член 33
Бермата како хоризонтален дел од планумот на патот помеѓу риголата и косината на усекот е со широчина минимум 1,00 м.
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Член 34
Пешачката патека мора да се одвои од коловозот со
разделна лента - подигнат рабник или да се води независно од проточниот коловоз.
Рабникот е со стандардна висина од 12 см. до 20 см.
Во колку пешачката патека е до работ на коловозот
мора да се обезбеди заштитно растојание од 0,75 м.
Димензионирањето на пешачката патека се врши
врз основа на пешачки модул 0,75м. односно најмалата
широчина е еднаква на два модули (2 х 0,75 = 1,50м.).
Член 35
Велосипедската патека на патиштата надвор од населените места не се изведува до работ на површините
за моторен сообраќај.
Димензионирањето на патеката се врши врз основа
на широчината на основниот модул од 1,00 м.
Велосипедските патеки во населените места можат
да се изведуваат до работ на коловозот, ако се одвоени
со подигнат рабник и на сигурно растојание од рабникот од 0,75 м.
Член 36
Сообраќајната лента треба да се проширува во
кружна кривина во зависност од големината на радиусот на кривината и на димензиите на најзастапеното
возило на даден пат.
Член 37
Напречен наклон на коловозот во правец се изведува заради одводнување на коловозот.
Минималниот напречен наклон на коловозот во
правец изнесува 2,50% за сите видови на патишта,
освен за патиштата со макадамски завршен слој каде
напречниот наклон изнесува 4,00%.
Најголема дозволена вредност на напречниот наклон во кружен лак со минимален радиус изнесува
7,00%.
Минималната големина на напречниот наклон на
коловоз со кружен лак изнесува 2,50%.
Член 38
Трасата на патот во планот претставува хоризонтална проекција на оската на патот која се состои од:
- прави делници;
- кружни лаци;
- преодни кривини.
Член 39
Прави делници при проектирањето на патишта се
применуваат само во посебни топографски и просторни услови и тоа: во рамничарски терени, на долги објекти со специфични мостовски конструкции, вклопување во фиксни регулации, прилагодување на постојни
објекти во подрачје на крстосници, на ленти за престигнување и во други случаи.
Права меѓу две спротивно ориентирани кривини со
големина под две проектни брзини не се применуваат,
туку во такви случаи се оди со "ѕ" кривина.
Не се употребува права меѓу две истонасочни кривини со вредност помала од четири проектни брзини.
Во тој случај се применуваат сложени кривини.
Член 40
Наједноставна форма на кривина е кружен лак, односно крива линија со константна закривеност, која
што претставува основна крива при проектирањето на
патиштата.
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Минималниот радиус на кружната кривина се определува во зависност од условот за стабилност и сигурност на возењето во кривина.
- Минималните радиуси и минималните должини
на кружни лаци се дадени во табела 5.

Член 41
При комбинацијата "права - кривина" радиусите на
хоризонталните кривини треба да бидат поголеми од
дадените во табела 6.

Член 42
За задоволување на вознодинамичките, геометриско-конструктивните и визуелно- психолошките услови на сите јавни патишта се применуваат преодни кривини во форма на клотоида.
Минималните големини на параметарот А и должината на преодницата во функција од проектната брзина
Vр) се дадени во табела 7.

Член 43
Во тешки теренски услови и во ограничени услови за
развивање на трасата, се јавува потреба од примена на кривински облици со големи агли на свртување т.н. серпентини.
Оваа кривинска форма се состои од основни кривини со
минимален прооден радиус и две приклучни кривини.
Радиусот на приклучните кривини е минимум 80 м.
Подрачјето на серпентинската кривина подлежи на
специфични услови на нивелационо оформување. Нивелационата линија се води по внатрешниот раб на основната кривина. Наклон на нивелетата се ограничува
на 3,00% (5,00%) а максималниот напречен наклон во
серпентината е 9,00%.
Член 44
Геометриските елементи на серпентините се прикажани во табела 8.
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За патиштата од I и II класа најмалиот радиус на основната крива треба да изнесува најмалку 20 м.
Најмалиот радиус за остнатите патишта (III и IV
класа) изнесува 12,50 м., а најмалиот радиус на внатрешниот раб на коловозот е 6,00 м.
Член 45
Основните геометриски елементи на нивелационото решение се: надолжните наклони на нивелетата, вертикалните кривини и напречните наклони.
Член 46
Максималните дозволени надолжни наклони на нивелетатата (во %), во зависност од просечната брзина
се прикажани во табела 9.
Табела 9 - Максимални дозволени надолжни наклони на нивелетата

Во рамнински терени острината на преломот на нивелетата кај автопатиштата и патиштата од I и II класа
не треба да е поголема од 4,00% на конвексни и 3,00%
за конкавни преломи.
Наклоните на нивелетата во тунели треба да бидат помали од 3,00% (4,00%) за должина на тунелот до 1,50 км. и
не поголеми од 2,50% кај тунели подолги од 1,50 км.
Минималниот наклон на нивелетата се определува во зависност од условите за одводнување и изнесува 0,30%.
Член 47
Конвексните и конкавни прекршувања на нивелетата при промената на наклоните се заоблуваат со вертикални кривини.
Радиусите на конвексните и конкавни вертикални
кривини во функција од системската брзина се прикажани во табела 10.

Член 48
Придружни и услужни објекти и содржини на јавните патишта (во натамошниот текст: ПУО), претставуваат интегрален дел на патот. Функционалната намена на ПУО е задоволување на потребите на возачите,
возилата. патниците и службите за одржување.
Член 49
Во придружни и услужни објекти и содржини на
јавните патишта спаѓаат:
- автобуски стојалишта;
- стојалишта за возила;
- паркиралишта;
- одморалишта;
- бензински станици;
- автосервиси;
- мотели и автокампови;
- наплатни станици;
- бази за одржување и пунктови за одржување;
- бази за "помош и информации".
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Член 50
Заради утврдување на потребните растојанија трасата на автопатот и другите патишта се дели на зони и
тоа:
- зона на јазелот (ЗЈ);
- зона на сигнализација (ЗС);
- зона на слободно возење (ЗСВ);
- зелена зона (ЗЗ).
Зоната на јазелот (ЗЈ) опфаќа потег на автопатот и
другите патишта од почетокот на лентата за исклучување до крајот на лентата за приклучување. Должината
на оваа зона зависи од типот и формата на јазелот и кај
автопатиштата изнесува минимум 750 м.
Зоната на сигнализација (ЗС) опфаќа потег на автопатот и на другите патишта, на кој се поставува сообраќајната сигнализација, која означува излез од автопатот на јазелот или на придружните услужни објекти,
односно знаците за потврдување на насоката за возење
по влегувањето на патот. За излез од автопатот потребната должина изнесува минимум 1000м., а за влез 500
м., а пред ПУО 1000 м.
Зоната за слободно возење (ЗСВ) пред и после јазелот служи за обезбедување на поголема сигурност во
сообраќајот пред да се пристапи кон зоната на сигнализација, а нејзината должина е минимум 1000 метри.
Во зелените зони покрај автопат и другите патишта,
може да се лоцираат ПУО доколку ги исполнуваат сообраќајно безбедносните услови утврдени со Законот за
безбедност на сообраќајот на патишта („Службен весник на Република Македонија" бр 54/07).
Член 51
Во напречна смисла (напречна оддалеченост), оддалеченоста на ПУО од сообраќајницата (разделен појас)
е во зависност од класата на патот, а минималното растојание изнесува 5,00 м.
Член 52
Распореденоста на ПУО (стојалишта, паркиларишта, одмаралишта, бензински станици, автосервиси,
мотели, автокампови и други содржини) утврдени со
Правилникот за поблиско определување на градби по
одделни категории на градби („Службен весник на Република Македонија" бр 107/05), за подрачјата за кои
нема донесено урбанистички план согласно закон, се
утврдува со соодветен урбанистички и сообраќаен проект за лоцирање на ПУО покрај автопат и другите патишта, доколку ги исполнуваат сообраќајно безбедносните услови пропишани со Законот за безбедност на
сообраќајот на патишта („Службен весник на Република Македонија" бр 54/07).
Член 53
Според функционалните карактеристики на ПУО
истите се дефинираат како:
- услужни центри;
- паркиралишта;
- одморалишта.
Член 54
Услужните центри се лоцираат на патните правци
од највисок ранг и претставуваат урбанистички комплекси (паркиралишта, одморалишта, снабдувачки објекти и содржини, мотели, автосервиси и др.) со комплетно ниво на комунална опременост.
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Во услужните центри, во функционална смисла се
врши раздвојување на просторот за возила и просторот
за пешаци (патници). Просторот за возила опфаќа: бензински станици, автосервиси и паркиралишта, а просторот за пешаци опфаќа: бифе, ресторан, продавници,
мотели, автокампинзи, како и простор за одмор и рекреација.
Потребата за снабдување на возилата и патниците е
изразена кај автопатиштата и магистралните патишта
(далечинските патишта). Основните потреби за снабдување се:
- снабдување со гориво и мазиво на возилата;
- снабдување на возлата со резервни делови;
- одржување, сервисирање и поправка на возилата;
- снабдување со храна на возачите и патниците;
- снабдување со печат, цигари, предмети од туристичко значење и друго;
- преноќиште;
- простори за кампирање;
- разни услуги (ПТТ, здравствени, хигиенски и други).
Член 55
При изборот на микролокацијата на услужните центри, покрај одржување на ритамот на објектите, потребно е да се анализираат и почитуваат следниве услови:
сообраќајно-технички услови;
просторните ограничувања;
природните и историски карактеристики;
можности за комунално опремување, снабдување и
одржување;
заштита на животната средина.
Природните пејсажни услови и културно-историските локалитети се важни микролокациски фактори за
привлечноста на корисниците на придружните услужни објекти и содржини.
Член 56
Распоредот на придружните услужни објекти и содржини за спротивните насоки може да биде паралелен
или наизменично поставен.
Наизменичен распоред се применува кај патишта со
две ленти (со еден коловоз), додека паралелен се применува кај автопатиштата, заради потреба од денивелирани пешачки премини, за врска со содржините од двете страни на автопатот.
Кај наизменичниот распоред секогаш треба прво да
се наидува на содржините кои што одговараат на насоката во возење. Во тој случај најмалото потребно растојание помеѓу наизменичните содржини изнесува 1,00 км.
Член 57
Кај нишите за застанување на возилата (стојалишта) принципот на лоцирање е ист како и кај услужните содржини, односно ако се лоцираат наизменично,
минималното растојание изнесува 1,00 км. од соседната страна, односно 2,00 км. ако се лоцираат на иста
страна на коловозот.
Член 58
Во услужните центри, при проектирање на капацитетот на организацијата на одвивањето и мирувањето
на сообраќајот и проектирањето на сообраќајните површини треба да се почитуваат следните принципи:
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- технолошкиот редослед на поставеност и користење на придружните и услужни објекти е: полнење гориво - паркирање - исхрана - купување - одмор;
- паркинг просторот треба да се диференцира по
структура на возила (патнички возила, товарни возила,
автобуси, возила за персонал, сервисни возила);
- паркирањето треба да биде под агол од 45 степени;
- сите сообраќајни површини во зоната на придружните содржини треба да бидат еднонасочни;
- организацијата на паркиралиштата во рамките на
придружните објекти треба да биде по принципот на
еднонасочно движење;
- најниските функционални рангови на придружните услужни содржини содржат само подрачја на влезизлез, а главната сообраќајница истовремено ја врши и
функцијата за интерен пристап кон капацитетот за паркирање.
Член 59
Сообраќајните површини за поврзување, опслужување и стационирање на возила во комплексот на придружните и услужни објекти и содржини се состојат
од:
1. Ленти за исклучување;
2. Ленти за приклучување;
3. Главен пат односно паралелен проточен пат;
4. Обиколен пат околу бензинска станица;
5. Пристапни патишта кон паркинзите;
6. Паркиралишта;
7. Разделни и собирни површини;
8. Пешачки површини;
9. Зелени меѓуповршини;
10. Економски пристапен пат.
Наведените елементи ја претставуваат сообраќајната основа на услужните центри.
Член 60
Меродавните сметковни брзини за проектирање на
изливните и вливни ленти (за исклучување и приклучување на главниот патен правец) во зависност од сметковната брзина на главниот пат се дадени во табела
11.

Член 61
Како меродавни возила за проектирање на сообраќајните површини согласно овој правилник се сметаат:
- патничко возило со димензии: должина 4,70 м..
ширина 1,75м. и висина 1,50м;
- туристичко возило (патничко возило со приколка)
со димензии: должина 9,20 м., ширина 2,20 м. и висина
3,00 м;
- лесно товарно возило со димензии: должина 8,00
м., ширина 2,20 м. и висина 4,00 м. и со две осовини;
- тешко товарно возило и автобус со димензии: должина 12,00 м., ширина 2,50 м. и со висина 4,50 м. и со
три осовини;
- тешко товарно возило со полуприколки со димензии: должина 16,50 м., ширина 2,50 м. и со висина 4,50
м. и со 3+2 осовини;
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- тешко товарно возило со приколка со димензии:
должина 18,00 м., ширина 2,50 м. и со висина 4,50 м., и
со 3 + 2 осовини.
Член 62
Стандардните широчини на коловозите во подрачјето на придружните содржини се дадени во табела 12.

Член 63
Паркинг просторите се организираат и се издвојуваат по видови на возила: за патнички возила, за товарни возила, за автобуси, за персонал (службени возила)
и за сервисни возила.
Паркиралиштата за патнички возила (ПА) се лоцираат во близина на објектите, а паркинзите за товарни
возила се лоцираат покрај главната сообраќајница (паралелниот пат).
Во одредени случаи, при ограничени просторни услови и при помали комплекси паркиралиштата може да
се организираат за патнички возила, автобуси и за товарни возила.
Член 64
Освен паркиралиштата за одделни објекти или на
група придружни услужни објекти и содржини, паркиралиштата може да бидат лоцирани надвор од коловозот на патот и како основни придружни содржини на
патот односно како самостојни функционални содржини или придружени со места за одмор и видиковци.
Како минимум содржини на посебните паркиралишта се: вода за пиење и санитарии (WС) и мали површини за одмор.
На паркиралиштата треба да се предвидат островца
со широчина 2,00м. за озеленување со засадување за
осенчување. На истите се поставуваат и столбови за
осветлување.
Паркиралиштата по правило се орабуваат со издигнат рабник 12 см., тип 20/24 см.
Сите паркинг простори мораат да одговараат на димензиите и проодноста на меродавните возила, од член
61 на овој правилник.
Член 65
Основните модули за проектирање на паркиралиштата во зависнсот од меродавно возило и шемата за
паркирање се дадени во табела 13.
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Член 66
Помеѓу работ на коловозот на автопатот или магистралниот пат и локацијата на содржините на ПУО треба да се обезбеди разделен појас (острово) со широчина 10,00м., а кај регионалните патишта со широчина
5,00м.
Разделниот појас треба да биде засаден со погодни
жбунести дрвја и зеленило како изолација од проточниот сообраќај. Широчината на ваквиот разделен појас
по можност треба да овозможи засадување на густо и
високо зеленило.
Член 67
Одморалиштата опфаќаат издвоени површини покрај патна делница, на кои што покрај основната функција за паркирање (паркираилшта) се лоцираат и објекти и содржини кои покриваат поширок распон на барања и потреби на корисниците на патот.
Одморалиштата подразбираат подолго задржување
на корисниците (30-90 минути) и мораат да имаат раздвоени паркинзи по видови на возила (патнички, товарни, автобуси). Ги содржат сите програми на паркиралиште со проширени содржини и функции.
Член 68
Бројот на местата за паркирање зависи од сообраќајното оптоварување и од другите услови што ги исполнува одморалиштето, а како ориентационо правило
може да се земе дека паркиралиштата ги користат во
просек 4% од патничките и 5% од товарните возила со
време на задржување 20 до 30минути.
Минималниот капацитет на паркинзите кај одморалиштата изнесува: за автопатишта 15 патнички автомобили + 5 товарни возила + 2 автобуси; за магистрални
патишта 10 патнички автомобили + 3 товарни возила +
еден автобус и кај регионалните патишта 5 патнички
автомобили + 2 товарни возила + еден автобус.
По правило едно одморалиште треба да биде опремено минимум со: паркинг, пешачки патеки, клупи за
седење, чешма, WС, сенки (надстрешници) и корпи за
отпадоци.
Член 69
Бензинските станици за гориво се основни објекти
за снабдување на возилата со гориво.
Со додавање на одделни услуги се добиваат и пошироки можности за снабдување и опслужување и тоа:
- Бензинска станица со бифе, со снек бар, со сервисна работилница и со автосервис.
Член 70
При проектирање на бензинските станици се применуваат челни и коси станици за гориво.
Кај челните станици објектот на станицата се поставува паралелно со пристапниот пат и линиите за
снабдување со гориво се водат паралелно со патот.
Кај косите станици објектот на станицата се поставува под агол од 45 степени во однос на пристапниот
пат, и линните за снабдување со гориво се водат под
агол од 45 степени во однос на пристпапниот пат.
Член 71
Кога бензинските станици за гориво се вклопени во
одморалиштата или услужните центри, се лоцираат на
влезниот дел како прв објект по редослед (влезен тип)
или на излезниот дел на одморалиштето односно пос-
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леден објект по редослед (излезен тип). Како по поволно од аспект на сообраќајот се препорачува излезен
тип на станица.
Член 72
Во зоната за точење гориво се применуваат следните параметри:
- минимална широчина на лентата за полнење гориво на патничките возила 3,50 м;
- минимална широчина на лентата за полнење гориво на товарните возила 4,50 м;
- минимална чиста височина на просторот за полнење на гориво на возилата 4,50м;
- минимална широчина на островото каде се лоцирани автоматите за гориво 1,50 м, а минимална должина на островото со три автомати 9,00 м.
- минимално растојание меѓу два автомати за гориво 3,00 м.
Член 73
Кога бензинските станици за гориво се јавуваат како самостојни објекти (на патиштата од понизок ранг),
во зоната на точење гориво се применуваат следните
параметри:
- минимална широчина на лентата за полнење гориво 3,00 м;
- минимална широчина на лентата за полнење гориво на товарните возила 4,00 м;
- минимална чиста височина на просторот за полнење на гориво на возилата 4,30 м;
- минимална широчина на островото каде се лоцирани автоматите за гориво 1,20м;
- минимална широчина на пешачката површина
околу објектот на станицата 1,00 м;
- минимална должина на разделниот појас 20,00 м.
Член 74
Од сообраќајно-технички аспект кај сите бензински
станици за гориво треба да се почитуваат следниве параметри:
- Се лоцираат така да од левата страна на објектот
(во правец на движење) се пумпите за бензин, а од десната страна се пумпите за дизел гориво;
- Зелениот појас за раздвојување односно растојанието од работ на главната сообраќајница (патот) или
од работ на сообраќајница од понизок ранг, до работ на
коловозот на каналот за точење на гориво треба да изнесува минимум 5,00 м;
- Аголот на приклучување на влезот (излезот) во
однос на работ на коловозот на патот (или во однос на
паралелната сообраќајница) е 30°, а широчината на
влезот односно излезот е 6,00 м. (5,50 м.);
- Растојанието од пресечната точка на работ на разделниот појас и оската на пристапната сообраќајница
до најблискиот танк на станицата е минимум 10,00 м, а
кога постои одвоен дел за товарни возила - минимум
25,00 м. до најблиското место за точење;
- Минималната широчина на островцето изнесува
1,20 м., а широчина на коловозот меѓу островцата минимум 3,00м., а меѓу островцата за дизел гориво минимум 4,00м;
- Слободен профил 4,20м;
- Растојанието на внатрешните рабови на влезот
(излезот) изнесува минимум 20 м.
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Член 75
Автобуските стојалишта се планираат и градат на
јавен пат како посебни проширувања - ниши.
Локацијата на автобуското стојалиште, покрај коловозот на јавен пат, по правило се утврдува со проектот
за изградба или реконструкција на патот.
Меродавни возила, за кои се димензионираат елементите на автобуските стојалишта се: автобус и зглобен автобус.
Основните димензи и карактеристики на овие возила се:
- за автобус: должина 12,00 м., широчина 2,50 м. и
висина 3,50 м.
- за зглобен автобус: должина 18,00 м., широчина
2,50 м. и висина 3,50 м. и со 3 осовини.
Член 76
Просторната позиција на автобуските стојалишта
може да биде:
1) Автобуско стојалиште во зоната на површинска
крстосница;
2) Автобуско стојалиште во зоната на вливно-изливната рампа (сврзните рампи) на денивелираните јазли (петелки);
3) Автобуско стојалиште во рамките на одморалиштата;
4) Автобуско стојалиште како самостоен објект на
слободна делница на патот, односно на оддалеченост
од центарот на површински крстосници или крајот на
вливни или почетокот на изливни рампи (врзни рампи)
минимум 400 м.
Меѓусебното растојание на автобуските стојалишта
се дефинира според потребите на патниците од непосредното гравитационо подрачје. По правило, минималното растојание меѓу две последователни стојалишта се врзува за нивото на сметковната брзина на патот и тоа за брзина до 80 км/час растојанието е 500 м., а
за брзина поголема од 80 км/час, растојанието е 700м.
Член 77
Автобуските стојалишта, по правило, се градат во
парови односно за секоја насока на движење се гради
посебно стојалиште. Притоа, во насоката на движење
прво се наидува на стојалиштето од десната страна на
патот. Нивната меѓусебна оддалеченост треба да биде
минимум 50 м. кај магистралните патишта и минимум
30 м. кај регионалните и локалните патишта.
Самостојните автобуски стојалишта на јавните патишта со повеќе од две сообраќајни ленти, при брзина
поголема од 80 км/час, се издвојуваат физички од проточниот коловоз со разделни островца со широчина
минимум 3,50 м., додека кај другите патишта за брзина
до 80 км/час, се оформуваат како ниши разделени со
рабни линии.
Член 78
Појдовните стандарди и нормативи за проектирање
на автобуските стојалишта на јавните патишта, независно од нивната позиција (самостојни или во рамките
на крстосници и клучки) се засновуваат на следните
поставки:
- Автобуските стојалишта се димензионираат минимум за еден застанат автобус;
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- Сите автобуски стојалишта треба да имаат перон
за патниците, чија должина зависи од меродавниот
автобус (14,00 м. или 20,00 м. за зглобен автобус);
- Перонот треба да овозможува заштита на патниците од атмосферски влијанија (дожд, снег, ветер, сонце);
- Перонот треба да е ограден по целата должина и
издигнат за минимум 12 см;
- Потребно е да се обезбеди ефикасно одводнување
и да има корпи за отпадоци;
- Аголот на исклучување односно приклучување
кон патот е 7° до 12о;
- Широчината на лентата за стоење е 3,00 м., а во
колку е издвоена со разделно острово изнесува 3,50 м.
Широчината на разделниот остров изнесува 3,00 м.
Член 79
Елементите на напречниот профил во зоната на
автобуското стојалиште треба да обезбедат потребна
широчина на перонот, која зависи од начинот на заштита на патиштата и од потребниот слободен профил
во зоната на стојалиштето. Минималната широчина на
перонот без настрешница е 2,00 м., а на перонот со натстрешница минимум 3,50 м.
Член 80
Стојалиштата за возила се најелементарните придружни површини - опрема на јавните патишта. Тие се
уредени локации за застанување на возилата, со посебно изградени и обележени ниши за привремено застанување на возилата, заради потребите на возачот, возилото или состојбата на патот.
Стојалиштето се гради непосредно покрај коловозот на патот, кој што нема лента за застанување.
Локациите на стојалиштата, по правило, се утврдуваат со проектната документација за изградба и реконструкција на патот.
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Член 83
Во случај на лоши временски услови (снег, поледица, магли и сл.) на јавните патишта со долги и големи
надолжни наклони, особено пред планинските превои,
се ј авува потреба од исклучување од сообраќај на тешки товарни возила со приколки, влекачи или на возила без зимска опрема, а понекогаш потреба и од повремено запирање на целиот сообраќај. За вакви случаи
потребна е изградба на стојалишта на погодни места.
Димензиите на ваквите стојалишта зависат од интензитетот на сообраќајот.
За магистралните патишта се препорачува простор
за застанување на најмалку 10 товарни возила.
Ваквите стојалишта се градат издвоени од коловозот на патот со разделно острово со широчина најмалку 4,00 м. со потребните ленти за исклучување и приклучување.
Член 84
Елементи на стојалиштето се:
- пристапниот дел (косина) минимум 25 м. за брзина до 50 км/час, 35 м. за брзина 60 км/час, 48 м. (за 70
км/ч), 62 м. (за 80 км/ч), 80 м. (за 90 км/ч) и 100 м. косина за брзина 100 км/час;
- рамниот дел изнесува 40 м. (за патишта од III и IV
класа) и 60 м. за другите патишта;
- излезниот дел од нишата (косина) изнесува 15,00
м;
- широчината на нишата изнесува минимум 3,00 м.
Член 85
Како функционални содржини наплатните станици
се применуваат кај јавните патишта со комерцијален
систем на експлоатација, а тоа се воглавно патиштата
од највиск ранг - автопатиштата.

Член 81
Најголемата дозволена оддалеченост меѓу две соседни стојалишта е:
- На магистрален пат 4,00км;
- На регионалните и локалните патишта стојалиштата се лоцираат зависно од на сообраќајот и од теренските услови, максимално на 3,00 км;
- Најмалата дозволена оддалеченост меѓу две соседни стојалишта и стојалиште во насока на возење е 500
м.

Член 86
Местата за локација на наплатните станици зависат
од усвоениот систем на експолоатација. Истите се
утврдуваат со техничката документација за патот, локација за главно наплатно место (ГНМ) и споредно
наплатно место(СНМ).
Од сообраќајно-технички аспект, локацијата и позицијата на ГНМ треба да биде уочлива за сите учесници во сообраќајот на далечина најмалку 450 м.
Оптимална локација на ГНМ е во хоризонтална или
блага вертикална кривина. Гранична големина на надолжниот наклон е 2,00% (3,00%).

Член 82
При проектирањето и изградбата на стојалиштата
треба да се почитуваат следниве параметри:
- Да не се лоцираат на надолжни наклони на патот
поголеми од 5,00%. Само во исклучителни случаи и со
посебна оправданост може да се лоцираат на наклони
до 8,00%;
- Кај крстосници (површински) стојалиштата може
да се лоцираат после вкрстувањето на растојание минимум 20 м. од крајот на кривината за десно вртење;
- При изградба на стојалишта во парови (десно-лево) меѓусебното растојание не смее да биде помало од
50 м. кај магистралните патишта и не помало од 30 м.
кај регионалните и локалните патишта;
Широчината на стојалиштето изнесува минимум
3,00 м. од работ на коловозот на патот.

Член 87
Основа за изградба на наплатна станица со својата
инфраструктура е лирата(платото).
Лирата на наплатната станица се состои од следнивете составни функционални елементи :
- наплатни ленти за возила;
- подиуми за наплатни места;
- вкупна широчина на лирата;
- должина на лирата;
- разделна површина;
- широчина на коловозот на автопатот во зоната на
лирата.
Широчината на наплатната лента изнесува:
- за патнички возила 2,30 -2,50 м;
- за товарни возила и автобуси 3,10 - 3,25 м.;
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Потребниот број на наплатни ленти се определува
во зависност од меродавното сообраќајно оптоварување, системот за наплата и дозволеното време за чекање
за проток низ наплатната капија.
Пропусната моќ при максимален интензитет изнесува:
- при рачна обработка 150 - 200 воз /час;
- при автоматска обработка 350 - 400 воз/час;
- само со издавање на таксите 500 - 600 воз/час.
Подиумот на наплатното место се изведува како сообраќајно острово, кое служи како подест за сместување на наплатните кабини и како средство за визуелно и
физичко ограничување на наплатните ленти. Димензиите на подиумот изнесуваат:
- широчина минимум 1,70 м;
- должина минимум 15,00 м.
Член 88
Објектите за управување и одржување на патната
мрежа и за регулирање на сообраќајот се најважните
функционални придружни објекти со витално значење
за јавните патишта.
При изработката на инвестционо-техничката документација за патиштата се предвидува и простор за ваквите објекти.
Во вакви објекти спаѓаат:
- бази за одржување на патиштата;
- пунктови за одржување;
- станици за сообраќајната полиција;
- хелиодроми.
Член 89
При проектирање на јавните патишта, до приклучокот на локацијата, односно до паркиралиштата, се
предвидуваат следните основни параметри кои треба
да ги содржи проектот за јавните патишта:
- Примена на решенијата за јавни патишта, утврдени со просторен или урбанистички план;
- Прогноза за обемот и структурата на сообраќајот;
- Техничко решение на јавните патишта;
- Прегледност на крстосници;
- Подолжни и попречни профили;
- Приклучување на локации и објекти;
- Предмер и пресметка;
- Соодветни графички прилози (основи, надолжни и
попречни профили, детали).
III. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
НА ВОДОСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ И ПОСТРОЈКИ
Член 90
При проектирање на водостопански објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите, се
зема во предвид Водостопанската основа на Република
Македонија, Уредбата за категоризација на водотеците,
езерата, акумулациите и подземните води ("Службен
весник на Република Македонија" бр. 18/99) и Уредбата за класификација на водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99).
Член 91
Елаборатот на техничкото решение за мост мора да
содржи потребни хидролошки и хидраулични пресметки со кои се документираат : меродавната сметковна
голема вода, нивото на меродавната сметковна голема
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вода на потегот околу мостот во затечениот режим на
водите, во случај на евентуално засипување или продлабочување на коритото во затечениот режим на водите и во предвидениот режим на водите.
Техничкото решение на мостот не смее да ги загрози водоснабдителните објекти возводно од него.
Долната ивица од конструкцијата на мостот се
одредува за најнеповолниот случај на издигање на меродавната сметковна голема вода.
Член 92
На сите брани заради ефикасна контрола, се воспоставуваат командни центри и сигнални уреди , поврзани во информативно-управувачки систем.
Член 93
Во проектите за водостопански објекти и постројки
кои имаат влијание врз режимот на водите, се предвидуваат следните параметри:
- постојна состојба на теренот (топографски карти и
ситуации на локалитетот, со надолжни и попречни профили);
- поврзување со постојната државна тригонометриска мрежа;
- извршени гоелошки работи;
- квалитет на водата (физички, хемиски, бактериолошки и радиолошки);
- хидролошки податоци;
- постојни документации и податоци за локалитетот;
- концепција на техничкото решение и опис на
предвидените водостопански објекти;
- хидраулична пресметка (пресметување на хидраулични големини за димензионирање, режим на користење на водите и хидрауличко димензионирање);
- техничко решение на извориштето кое ќе се користи за зафаќање на вода, количество на вода кое ќе се
зафаќа и обезбедување на биолошкиот минимум;
- заштитни зони на извориштето кое ќе се користи
за зафаќање на води;
- вкрстување со постојните и идни предвидени за
изградба водостопански објекти, согласно Водостопанската основа на Република Македонија;
- статички пресметки;
- предмер со пресметка;
- рекапитулација за вкупното чинење на работите;
- технички услови за извршување на работите;
- соодветни графички прилози за диспозиција на
објектите, основи, пресеци, профили изгледи и карактеристични детали на објектите.
IV. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
НА ЗАСОЛНИШТА И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ
Член 94
Проектот за засолништа е составен дел на техничката документација и содржи:
- Основна намена на просториите;
- Намена на просторот како засолниште ( основи,
пресеци);
- Потребна опрема во засолништето;
- Статичка пресметка;
- Резервен надворешен излез од засолништето.
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Член 95
При проектирање на објектите, од аспект на заштита од пожари се применуваат стандарди и нормативи
утврдени во:
- Правилникот за технички прописи при работа на
преработка на амониум нитрат за ракување и сместување амониум нитрат и негови смеси („Службен лист на
СФРЈ" бр. 31/61 13/66 и 27/68);
- Правилникот за складирање и чување на карбит и
манипулирање со карбит („Службен лист на СФРЈ" бр.
9/62 и 25/69);
- Правилникот за изградба на постројки за течен гас
и за складирање и преточување на течен нафтен гас
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 24/71);
- Правилникот за технички нормативи за проектирање, градење погони и одржување на гасни котларници („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/90 и 523/90);
- Правилникот за технички нормативи за безбеден
транспорт за течни и гасовити јаглероводи со магистрални нафтоводи и гасоводи и со нафтоводи и гасоводи со маѓународен траснспорт („Службен лист на
СФРЈ" бр. 26/85);
- Правилникот за техничките прописи за громобрани („Службен лист на СФРЈ" бр. 13/68);
- Правилникот за технички нормативи за изградба
на надземни електро енергетски водови со минимален
напон од 1 КВ до 400 КВ („Службен лист на СФРЈ" бр.
65/88);
- Правилникот за технички нормативи и услови за
изградба на електрични постројки во кои се работи со
експлозив („Службен лист на СФРЈ" бр. 17/74);
- Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гаснење на пожари („Службен лист на
СФРЈ" бр. 30/91);
- Правилникот за технички нормативи за заштита
од пожари на високи објекти („Службен лист на СФРЈ"
бр. 7/84);
- Правилникот за технички нормативи за котларници на отворен простор („Службен лист на СФРЈ" бр.
12/85);
- Правилникот за технички нормативи за системи за
вентилација или климатизација („Службен лист на
СФРЈ" бр. 38/89);
- Правилникот за технички нормативи за заштита
од пожар и експлозија на складови ("Службен лист на
СФРЈ" бр. 24/87);
- Правилникот за одредување на бројот, видовите и
одржувањето на рачни и пресообраќајни противпожарни апарати („"Службен весник на СРМ" бр. 15/87 и
20/87);
- Одлуката за технички услови за проектирање и изградба на дистрибутивни гасоводни системи во СРМ
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/90);
- Одлуката за утврдување на мерки за заштита од
пожар на подрајето на град Скопје („Службен гласник
на Град Скопје" бр. 41/79);
- Збирката сојузни прописи за одредување на големината на пожарното оптоварување согласно ДИН
18230 и ЈУС У 1.030;
- Европски стандарди и прописи издадени од
Европскиот комитет за стандардизација (CEN/TC 250)
кои се наоѓаат на веб страната www.isrm.gov.mk;
- Стандарди на меѓународна асоцијација NFPA, кои
се наоѓаат на веб страната www.nfpa.org.
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Член 96
За станбени и деловни објекти со висина до 12 м. од
котата на теренот до завршниот венец на објектот, не
се изработува проект за заштита од пожари.
За стопански објекти се изработува проект за заштита од пожари како составен дел на техничката документација за објектот, во зависност од технолошкиот
процес на производството.
Член 97
Проектот за заштита од пожари, кој е составен дел
на техничката документација на објектот содржи:
- проценка на опасностите од пожар во однос на намената на објектот, вградениот метеријал и применетите конструкции, како и метеријалите кои се чуваат,
преработуваат односно користат во технолошкоит процес и врз основа на тоа се предвидуваат мерки за заштита од пожар;
- систем за гаснење на пожар, потребни уреди, техничка опрема и средства за гаснење на пожари;
- вентилација на просториите;
- излези и патишта за евакуација на загрозени лица
и материјални добра од пожари и експлозии;
- избор и поставување на уреди и инсталации за
автоматско откривање, јавување и гаснење на пожари,
како и уреди за мерење на концентрација на запаливи и
експлозивни смеси (гасови. пареа, прашина);
- други мерки за заштита од пожари.
V. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА
ПРИ РАБОТА
Член 98
При проектирање на објектите во кои се врши технолошки процес во затворен или отворен простор, се
изработува проект за заштита при работа со кој се
утврдуваат мерки за заштита при работа.
Проектот за заштита при работа е составен дел на
техничката документација. За станбени, деловни и јавни објекти не се изработува проект за заштита при работа.
Член 99
Проектот за заштита при работа содржи:
- технолошки процес на производство;
- опасности по вработените;
- мерки за заштита при работа;
- простори за движење на работниците;
- уредување на простори за пушење на вработените;
- опрема, заштитни уреди за заштита од бучава,
прав, мириси и слично.
Член 100
При изградба на објектите од член 98 на овој правилник треба да се применуваат мерки за заштита на
вработените, како и мерки за заштита на околината од
неповолното влијание додека се гради објектот.
Градилиштето треба да се уреди, огради и визуелно
одвои од останатиот простор, со примена на монтажно
демонтажни огради, со рекламни паноа и слична декорација.
При отстранување на градежен шут од објектот од
горните катови треба да се примени систем за непосредно утоварување во метален контејнер со затворен
систен на транспорт (цевки), со цел да не се прави прашина на околниот простор.
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Член 101
При проектирање на објекти, од аспект на заштита
при работа, покрај одредбите утврдени со овој Правилник се применуваат мерки, стандарди и нормативи
утврдени во:
- Правилникот за општите мерки на заштита при
работа за работни и помошни простории и простори
(„Службен весник на СРМ" бр. 31/89, 36/89 "Службен
весник на Република Македонија" бр. 33/93);
- Правилникот за заштита при работа при изведување на градежни работи („Службен весник на СРМ" бр.
13/88);
- Правилникот за заштита при работа во текстилна
индустрија („Службен весник на СРМ", бр. 14/89);
- Правилникот за заштита при работа при товарење
и истоварање на товар („Службен весник на СРМ" бр.
11/88);
- Правилникот за заштита при работа во шумарството („Службен весник на СРМ" бр. 12/88);
- Правилникот за заштита при работа при механичка преработка и обработка на дрво и слични материјали („Службен весник на СРМ" бр. 1/89);
- Правилникот за заштита при работа при преработка на неметални суровини („Службен весник на Република Македонија " бр. 74/92);
- Правилникот за средства за лична заштита при работа и за личната заштитна опрема („Службен лист на
СФРЈ" бр. 35/69);
- Правилникот за заштита при работа и за техничките мерки за развивачи на ацетилен и на ацетиленски
станици („Службен лист на.СФРЈ" бр. 6/67, 29/67 и
27/69);
- Правилникот за техничките мерки и услови за
монтажа на челичните конструкции („Службен лист на
СФРЈ" бр. 29/70);
- Правилникот за техничките нормативи за висечки
скелиња на електричен погон („Службен лист на
СФРЈ" бр. 19/86);
- Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита од бучава во работните простории („Службен
лист на СФРЈ" бр. 29/71);
- Правилникот за општите мерки и нормативи за заштита при работа со дигалки („Службен лист на СФРЈ"
бр. 30/69);
- Правилникот за техничките и здравствено техничките заштитни мерки на работите при хемиско-технолошките процеси („Службен лист на ФНРЈ" бр. 55/50);
- Правилникот за техничките прописи за громобрани („Службен лист на СФРЈ" бр. 13/68).
VI. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ ОБЈЕКТИ ОД АСПЕКТ НА ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Член 102
При проектирање на објектите се изработува студија за оцена на влијанието на проектот врз животната
средина односно елаборат за заштита на животната
средина, доколку со прописите од областа на животна
средина е предвидено изработка на студија односно
елаборат за таков објект.
Член 103
Елаборатот за влијанието на објектите од член 102
на овој правилник, е составен дел на техничката документација за изградба на објектот.
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Елаборатот особено содржи:
- опис на локацијата и активностите кои ќе се реализираат на конкретен локалитет;
- главни карактеристики на производниот процес и
количините на употребените метеријали;
- физичко хемиски карактеристики на влезните суровини кои ќе се користат во технолошкиот процес,
физичко хемиски карактеристики на готовиот производ
и на отпадните материи кои се создаваат во технолошкиот процес и нивно влијание врз животната средина;
- процена по тип и количини на очекуваните остатоци и емисии (загадување на водата, воздухот, почвата. бучавата, температурните осцилации, радијацијата
и сл.);
- мерки за намалување на неповолните влијанија од
активностите врз животната средина во рамките на
стандардите и нормативите утрврдени со прописите за
заштита на воздухот, водата и почвата, заштита од бучавата и од јонизирачките зрачења;
- мерки за заштита при хаварии;
- влијание на сонцето, фотохемиска реакција на
исфрлените штетности во воздухот, водата и почвата и
нови фотохемиски соединенија кои би се создавале,
нивната штетност и мерки за заштита;
- соодветни графички прилози.
Член 104
При изработка на елаборатот за влијанието врз животната средина треба да се применуваат стандарди и
нормативи утврдени во:
- Правилникот за максимално дозволените концентрации и количества и за други штетни материи што
можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори
на загадување („Службен весник на СРМ", бр. 3/ 90);
- Правилникот за техничките и санитарно хигиенските услови кои мораат да ги исполнуваат организациите кои се бават со промет на отрови („"Службен
лист на СФРЈ", бр. 9/ 86);
- Правилникот за начинот на уништување на неупотребените отрови и амбалажата која е употребена за
пакување на отрови, за начининот на повлекување на
отровите од промет („Службен лист на СФРЈ", бр.
7/83);
- Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што
можат да се пуштаат во промет ("Службен лист на
СФРЈ", бр. 26/83 и 56/86);
- Правилникот за хигиенска исправност на водата
за пиење ("Службен лист на СФРЈ", бр.33/87);
- Правилникот за општите минимални технички услови за просториите, уредите и опремата за производство, складирање, чување и промет на продукти и предмети („Службен весник на СРМ", бр. 17/ 79);
- Правилникот за техничките услови при изградбата
и реконструкцијата на фабрики за тестенини („Службен лист на ФНРЈ" бр. 42/ 60);
- Правилникот за начинот на опрделување на заштитните зони околу изворите на води за пиење
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/ 83);
- Одлуката за заштитните зони на изворот Рашче
("Службен весник на СРМ" бр. 36/90);
- Правилникот за начинот на собирањето, евидентирањето, обработката, чувањето, конечното сместување
и испуштање на радиоактивни отпадни метерии во човековата околина („Службен лист на СФРЈ" бр. 40/86);
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- Правилникот за условите, локацијата, изградбата,
пробната работа, пуштањето во работа и употреба на
нуклеарни објекти („Службен лист на СФРЈ" бр.52/88);
- Правилникот за максималните граници на радиоактивната контаминација на човековата околина и за вршење на деконтаминација („Службен лист на СФРЈ"
бр. 8/ 87, 27/90).
Член 105
За проектите кои можат да имаат влијание врз животната средина во прекуграничен контекст важат меѓународните договори кон кои пристапила Република
Македонија и одредбите од Конвенцијата за влијанието
на објектите врз животната средина во прекуграничен
контекст (ЕСПО/92).
VII. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА
Член 106
При проектирање интервенции на спомениците на
културата, утврдени во Регистерот на спомениците на
културата се применуваат соодветни мерки за заштита
утврдени во просторните и урбанистичите планови.
Член 107
При изработката на проектите за заштита на спомениците предвидуваат мерки за конзерваторски интервенции-санирање реконструкција, односно одржување
на спомениците.
Член 108
Вајарските, сликарските и други декоративни елементи кои претставуваат составен дел на споменикот,
смее да се одвојуваат од него само ако тоа е единствена
мерка со која може да се осигура нивна заштита и ако е
тоа утврдено со соодветна проектна документација.
VIII. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕ
НА ОБЈЕКТИ ЗА ИНВАЛИДИЗИРАНИ - ХЕНДИКЕПИРАНИ ЛИЦА
Член 109
При проектирање на објектите се применуваат параметри за овозможување непречено движење на хендикепирани лица во објектите.
Член 110
Урбанистичко - архитектонските услови за користење на инвалидската количка произлегуваат од нејзините стандардни димензии (широчина 0,65 м., должина
1,10 м. и височина 0,94 м.), зоната на дофатот на лицето кое се користи со количката и на можностите за движење на количката.
Член 111
Заради совладување на висински разлики за лицата
кои користат различни видови помагала се изведуваат
скали со мала висина.Скалите се со следните карактеристики:
- височина на скалило
12 см;
- најмала нагазна широчина на скалило
32 см;
- нагазната површина на скалилото треба да.биде
исфрлена преку челната површина;
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- скалите треба да бидат обработени така што ќе
оневозможат слизнување;
- најмала широчина на скалишниот крак треба да
биде
1,20 м;
- заштитна ограда на скалите треба да биде минимум
0,90 м.
Површината на подот на почетокот на скалите во
должина од 1,20 м. мора да биде изведена со поинаква
површинска обработка во однос на скалите.
Член 112
Покрај скалите и рампите, на височина од 0,90 м.
треба да се постави ракофат, цврсто изведен, изработен
завршно од материјал кој спречува лизгање, како и додатен ракохват за мали деца поставен на височина од
0,60 м.
Член 113
Пероните за патници на станиците за јавен превоз
мора да бидат со најмала широчина од 2,00 м. и изведени на височина од првата скала на средството за јавен
превоз (автобус, воз, трамвај и сл.).
По исклучок од став 1 на овој член, во градовите во
кои се во употреба сообраќајни средства за јавен превоз со прва висока скала, височината на перонот може
да биде и пониска, но не пониска од 18 см. од првата
скала на јавното превозно средство.
Член 114
За совладување на поголеми висински разлики со
помош на инвалидска количка, како и за стари и болни
лица, се користи универзален лифт.
Под универзален лифт од став 1 на овој член се
смета лифтот:
- чии димензии се еднакви или поголеми од
1,10/1,40 м;
- чија широчина на вратата е еднаква или поголема
од 0,90 м;
- чија врата е автоматска или се отвара кон надвор;
- чија табла за управување е поставена на височина
од 1,40 м. и чии копчиња за управување се изработени
со рељефни ознаки и
- во кој се наоѓа преклопно седиште и ракохват од
обете страни, на височина од 0,90 м.
Член 115
За задоволување на физиолошките потреби на инвалидизираните лица, треба да се изведуваат и јавни инвалидски клозети.
Под јавен инвалидски клозет, во смисла на став 1
од овој член, се смета клозет кој задолжително има:
- врата со широчина од 0,90 м. која се отвара кон
надвор;
- клозетска школка со височина од 0,50 м. со двостран преклопен наслон за рацете на растојание од 0,80
м;
- косо поставено огледало над умивалникот, чиј
центар се наоѓа на височина од 1,25м;
- клизни држалки на извлекување, поставени на
прачка поставена на височина од 1,95м;
- алармен уред со прекинувач на притисок и трака
за повлекување поставени на височина од 0,60 м и
- рељефен знак на влезната врата на височина од
1,40 м.
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Член 116
При поставување на јавни телефонски говорници,
треба да се предвиди една универ- зална телефонска
говорница за потребите на инвалидизираните лица.
Под универзална телефонска говорница, во смисла
на став 1 од овој член, се смета:
- во јавна говорница - на ѕид прицврстен телефонски апарат на височина од 1,00 м покрај кој е вградена
преклопно седиште на височина од 0,50 м и
- телефонска кабина со минимални димезии од
1,10/1,40 м со влезна врата која се отвара кон надвор, а
останатите елементи се идентични со елементите дадени во алинеја 1 на овој став.
Член 117
Универзалната електрична инсталација и сигнализација служи за задоволување на заедничките потреби
на инвалидизираните и останатите лица.
Под универзална електрична инсталација и сигнализација, во смисла на став 1 од овој член се смета:
- домофон поставен на височина од 1,20 м;
- прекинувач за светла и ѕвонче, поставени на височина од 0,90 м и
- сите видови на утикачи да бидат поставени на височина од 0,40 м, освен утикачот во кујната кој треба
да биде поставен над работната површина на височина
од 1,00 м. и утикачот над креветот, кој треба да биде
поставен на височина од 0,80 м.
Член 118
Кај спортско - рекреативните објекти треба да се
изведе пристап со рампа до гледалиштето и до самиот
терен, а во гледалиштето на секои 500 седишта треба
да се обезбеди едно место за инвалидска количка со
димензии 1,40/1,10м.
Член 119
Во јавните објекти, положбата на вратите и минималната широчина на влезовите и ходниците мора да
овозможуваат користење на инвалидска количка.
Широчината на ходникот не може да биде помала
од 1,80 м.
Член 120
Во јавните објекти, во кои со ограда се насочува
движењето на луѓето (ресторан - самопослуга, кино,
стадион и сл.) широчината меѓу таквите огради не смее
да биде помала од 0,90 м.
Член 121
Во партерот на кино-салите, театрите, концертните
сали и сличните на нив објекти, треба на секои 200 седишта да се изведе простор за една инвалидска количка со димензии 1,40/1,10 м.
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Член 122
Најмалку еден универзален клозет мора да има во
составот на:
- сите јавни клозети;
- хотели;
- ресторани и кафеани со повеќе од 200 седишта;
- здравствени домови;
- училишта;
- факултети;
- железнички и автобуски станици.
Член 123
При проектирање на објекти, во приземјето на објектите за повеќе семејно домување треба да се предвиди
можност за изведување станови за инвалидизираните
лица со врати чија широчина изнесува 0,90 м. и со бањи и клозети кои ќе ги задоволат потребите на лицата
за кои се наменети.
Становите од став 1 на овој член треба да имаат
прозорци со механизам за отварање поставен на височина од 0,90 -1,20 м.
IX. СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ
Член 124
При проектирање на објектите се применува соодветно архитектонско обликување според опкружувањето на објектот.
Член 125
При обликувањето на поткровјето, особено на станбените објекти, се применуваат следните параметри:
- Основен услов е постоечки или проектиран поткровен простор во објектот, кој се планира и проектира при изградба на нов објект, при надградба или доградба на постоечки објект или при користење на постоечки подкровен простор;
- Поткровниот простор се јавува кај коси покриви
на објектот, во зависност од урбанистичко-архитектонските услови на планската документација;
- Над ѕидот на фасадните ѕидови (освен на калканскиот ѕид) на поткровниот простор изнесува максимум
1,50 м. сметано од подот до почетокот на косината;
- Во поткровниот простор може да се обликува само една функционална целина (еднио ниво) соодветна
на објектот;
- Кај објектите со коси покриви, кота на венец претставува котата на горниот раб на заштитната стреа на
основната кровна конструкција;
- Кога во одредбите на планската документација е
утврдена котата на слемето на кровот, истата е услов
кој мора да се почитува во проектната документација
на објектот, од аспект на визурата од соседните објекти;
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- При надградба на станбени објекти - блокови или
низови со поткровен простор, висината на покривната
конструкција не мора да биде изедначена, односно зависи од широчината на обј ектот и од креативноста на
архитектот;
- На објектите на кои се изведуваат коси покриви
истите мора да се минимум на две води, ако со планската документација не е поинаку определено. Едноводни покриви на објектите се дозволени кога тоа е условено од состојбата на лице место (калкан или сл.) и
во случаи кога косиот покрив е само во функција на заштита на објектот или негово архитектонско обликување, без добивање на корисен простор.
Член 126
При обликување на објектот, приземјето односно
влезното ниво на објектот може да биде на височина од
тротоарот односно од теренот максимум 1,20 м.
Влезната партија на објектите треба да е нагласена
и архитектонски обликувана и да обезбедува заштита
од атмосферски влијанија.
Член 127
Поделбата на објектот по нивои, во текстуалниот и
графичкиот дел на проектот се презентира како приземје, а секое следно ниво нагоре се именува со ниво 1,
2 и тнт., додека нивоите под теренот се именуваат како
ниво на визба. Доколку има повеќе новои под нивото
на теренот, се именува како ниво визба 1 (првото ниво
под теренот), и по натамошниот ред во зависност од
бројот на нивоата на објектот.
Ако објектот има нивоа со денивелација, се обележува секое ниво според котата на подот на нивото, во
релативна кота, при што влезното ниво е кота 0,00, а
нагоре се означува со преддзнак " + "(плус), а надолу
со предзнак "-" (минус).
Член 128
Фасадата на објектот мора постојано да биде во оптимална состојба , според проектната документација,
односно сите нови објекти мора да бидат обликувани
со фасади од современи и трајни матаријали, а постојните објекти кои не се завршно обработени, во период
од 3 (три) години, да се обликуваат фасадно, со цел да
се оформи квалитетен изглед на населените места.
Член 129
Отворените површини на објектите, особено балконите, заради рационално користење, треба да се редизајнираат со системи за отворање во летниот и затворање во зимскиот период, со монтажно демонтажна конструкција, како и заради рационална потрошувачка на
енергија.
На постојните објекти утврдени со Деталниот урбанистички план, во кои постојат пасивни простори и
простории, ниши и слично, може да се врши нивно
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преуредување и редизајнирање по доставен проект, како и да се вршат интервентни зафати на објектите - тераси, балкони и лоѓии, светларници, заеднички остави
и слично, заради пофункционално искористување на
просторот, при што несмее да се наруши конструктивниот систем на објектот т.е. неговата стабилност. За бараната интервенција инвеститорот изготвува проектна
документација.
Член 130
При примена на соларна технологија и при обликување на објектите, соларните колектори се поставуваат
на покривите или на парапетите на балконите, со вклопување во изгледот на објектот и со примена на соодветни материјали.
Член 131
Во рамките на дворните места може да се проектираат базени, тремови, надстрешници, тераси, перголи
особено на објектите за домување, кои ќе сочинуваат
единствена обликовна целина со објектот и градината ,
со примена на различни форми и димензии на базените, тремовите, надстрешниците, терасите, перголите.
Член 132
При уредувањето на зелените површини, покрај
тревни површини треба да се предвидат и цветни оази,
скулптури, ниски дрјва и различни видови зеленило,
според проектна документација.
Член 133
Во централните подрачја на населените места, приземјата на објектите и обликувањето на пешачките површини - патеки и тротоари, треба да се врши со примана на природни метеријали во различни колоритни
решенија, според проект на партерно уредување. Обработката на партерните површини треба да кореспондира со обработката на фасадата на објектот, особено со
обработката на приземниот дел.
Член 134
Во центаралните подрачја на населените места и на
локалитети каде се лоцирани јавни објекти, потребно е
истите да се осветлени со светлосна илуминација со
нагласување на одделни делови на објектот, силуети,
влезни партии, лаци, венци и слични елементи.
Постојните и новопроектирани пасажи може да се
уредуваат со светлосни реклами, панои и витрини, партерно да се осмислуваат и уредуваат, при што несмее
да се наруши пешачкото или сообраќајното движење.
Член 135
Реклами и други натписи на објектите, тенди, уреди
за климатизација и слично, се изведуваат според доставен проект.
За постојни објекти кои не се климатизирани, при
поставување на клима - уреди се доставува проект во
кој се определува местото на истите, при што несмее
да се наруши естетскиот и функционалниот аспект на
објектот.
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Член 136
При проектирање на објекти, со калкански ѕид задолжително е завршно изведување на калканот, кој ќе
преставува целина со фасадното обликување на објектот. Во централното градско подрачје и во делови со
концентрирани јавни објекти, калканските ѕидови да се
обработуваат со графички или орнаментен дизајн, според доставен проект.
Член 137
Со влегување во сила на овој правилник престанува
да важи Правилникот за нормативи и стандарди за проектирање на објекти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. бр.69/99, 102/00, 2/02, 5/04 и 78/08).
X. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 138
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 01-12220/1
16 мај 2012 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.
__________

1686.
Врз основа на член 12 став (3) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ број
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за транспорт и врски донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ
НА ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ
1. Во Програмата за полагање на стручниот испит
за проценувач на вредноста на недвижен имот („Службен весник на Република Македонија“ број 24/12), во
точка 2 делот „ III. Методи на процена“
се менува
и гласи:
„III. Проценување на пазарната вредност на недвижниот имот
1. Начин и пресметување на пазарната вредност на
недвижниот имот и
2. Дефинирање на елементите за проценување на
пазарната вредност на недвижниот имот“.
2.Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 02-11252/1
Министер
9 мај 2012 година
за транспорт и врски,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1687.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на
2 мај 2012 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 14 став 1 точки 1, 2 и 3, член
23 став 4 точки 3 и 4, член 28 став 1 точки 3 и 4, член
112 став 1 точка 4 и член 158-е став 2 точки 1 и 2 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр.27/2002, 98/2002,
33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 88/2009, 67/2010 и
44/2011).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр.130/2011 од 14 март 2012 година, поведе
постапка за оценување на уставноста на членовите од
Законот означен во точката 1 од оваа одлука.
Постапката беше поведена затоа што пред Судот
основано се постави прашањето за нивната согласност
со Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека според член 14
став 1 точките 1, 2 и 3 од Законот акционер со квалификувано учество во друштво за осигурување мора да
ги исполнува следните услови:
1) да не му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против платниот промет и
стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај,
2) да не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност,
3) да не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапувани во осигурувањето или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица,
одземање на дозвола за вршење на работи на осигурување, застапување во осигурувањето или осигурително
брокерски работи и привремена или трајна забрана за
вршење на дејност од областа на осигурувањето.
Во член 23 став 4 точките 3 и 4 од Законот е предвидено дека член на орган на управување во друштво
за осигурување не може да биде лице:
3) на кое му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против платниот промет и
стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај,
4) на кое му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.
Според член 28 став 1 точките 3 и 4 од Законот за
член на надзорен орган на друштво за осигурување не
може да биде именувано лице:
3) на кое му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против патниот промет и
стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај,
4) да не му е изречена казна затвор за кривичното
дело против јавните финансии, против патниот промет
и стопанството, против службената должност или против правниот сообраќај.
Според член 158-е став 2 точките 1 и 2 од Законот,
за член на Советот на експерти на Агенцијата не може
да се именува лице:
1) на кое му е изречена казна затвор за кривично дело против јавните финансии, против платниот промет и
стопанството, против службената должност или против
правниот сообраќај,
2) на кое му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност.
5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот,
владеењето на правото и поделбата на државната власт
на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, а според член 9 став 2 од Уставот, граѓаните
пред Уставот и законите се еднакви.
Согласно член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдна со правосилна судска одлука, а спроед член 14 став 1 од Уставот, никој не може
да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво
дело и за кое не била предвидена казна.
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Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции, според
член 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа,
слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбедност за време на привремена невработеност, а според ставот 2 на овој член од
Уставот, секому под еднакви услови, му е достапно секое работно место.
Со член 54 став 1 од Уставот се уредува дека слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се
ограничат само во случаи утврдени со Уставот.
Тргнувајќи од содржината на наведените уставни
одредби, а имајќи ја притоа во предвид содржината на
членовите 14, 23, 28, 112 и 158-е во оспорените точки
од Законот за супервизија на осигурување, според Судот, правните последици не можат да настапуваат автоматски по сила на закон, туку дека тоа може да се прави само со правосилна судска одлука, односно дека
казнено-правниот однос се исцрпува на релацијата на
казнивото дело и судски изречената казна за лицето децидно наведено во оспорените делови на наведените
членови од Законот. Имено, Судот оцени дека натамошни последици од неговото извршување, односно од
осудата за наведените дела, кои се состојат во ограничување на правата на граѓаните не се допуштени, освен
ако тоа не е изрично утврдени со Уставот.
Институтот правни последици од осудата е уреден
со Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003,
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008,
114/2009 и 51/11, 135/2011 и 185/2011). Така, според
член 101 од истиот закон, правните последици од осудата што се надоврзуваат на осудите за определени
кривични дела, може да настапат само кога за кривичното дело на сторителот му е изречена казна затвор,
истите можат да се предвидат само со закон. Според
член 102 од истиот законик, правните последици од
осудата настапуваат со денот на правосилноста на пресудата (став 1). Правните последици од осудата што се
состојат во забрана на стекнување на определени права
траат најдолго десет години од денот на издржаната,
простената или застарената казна (став 2). Со бришење
на осудата престануваат правните последици од осудата (став 3).
Од наведеното произлегува дека правните последици на осудата се специфичен правен институт што има
големо значење за статусот на осуденото лице, но и за
општествените интереси и кој секогаш резултира со
ограничување на правата на осудените лица или значи
забрана за стекнување на одредени права на лица осудени за одредени кривични дела. Оттаму, правните поседици на осудата како еден вид посебна статусна мерка тешко го погодува осуденото лице, некогаш потешко и од изречената казна затвор, имајќи предвид дека
истите најчесто значат губење на одредени права или
пак забрана за нивно стекнување за одреден временски
период.
Имајќи го предвид наведеното, Судот оцени дека
предвидувањето на неосудуваноста како услов едно
лице да биде именувано за член на Советот на експерти на Агенцијата ,овластен актуар,член на Надзорен
орган на друштво за осигурување или акционер, мора
да биде во согласност со општите правила и рамки за
пропишување на правните последици од осудата утврдени во Кривичниот законик. Значи, неосудуваноста
како услов едно лице да биде именувано за член на Советот,...итн., може да егзистира само за конкретно
предвидени кривични дела за кои на сторителот со правосилна судска пресуда му е изречена казна затвор, и
таа може да трае точно определен период, а не како
трајна забрана за именување на оваа функција.
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Од анализата на оспорените одредби произлегува
дека со истите генерално е утврдено дека член на Советот,односно акционер, овластен актуар.....итн. не може
да биде лице на кое е му е изречена казна затвор за
кривично дело против јавните финансии,против платниот промет и стопанството, против службената должност или против правниот сообраќај без оглед на времето поминато од денот на издржаната, простената или
застарената казна, од каде произлегува дека вака пропишаната правна последица од осудата не е јасна и
прецизна и не е во согласност со општите правила и
рамки за пропишување на правните последици од осудата утврдени во Кривичниот законик.Истовремено,со
оспорените одредби од Законот ,како услов се предвидува и тоа на лицето да не му е изречена казна забрана
за вршење професија,дејност или должност,како и забрана за добивање дозвола за вршење работи од осигурувањето......итн.
Според содржината на одредбите во оспорените делови, правните последици од осудата настапуваат по
сила на законот, а не како казни (забрани) што ги изрекува Судот во рамките на видовите на казни.
Во деловите од оспорените одредби на членовите
14, 23, 28, 112 и 158-е од Законот за супервизија на
осигурување, како услов за акционер со квалификувано учество во друштво за осигурување, за член на орган на управување во друштво за осигурување, за член
на надзорен орган на друштво за осигурување, за добивање дозвола за работа како овластен акционер или пак
за член на Советот на експерти на Агенцијата, се бара
од лицето да не му е изречена казна затвор за кривично
дело против јавните финансии, против платниот промет и стопанството, против службената должност или
против правниот сообраќај, без при тоа во законската
норма да се прецизира дали станува збор нејзино изрекување со правосилна судска пресуда што ја донесува
судот во редовна постапка што ги чини истите недоволно јасни и прецизни, и како такви не обезбедуваат
правна сигурност на граѓаните како елемент на принципот на владеењето на правото.
Во член 33 од Кривичниот законик се определени
видовите на казни.Така, согласно член 33 став 1 точка
3 од истиот закон, забраната за вршење професија, дејност или должност е предвидена како еден од повеќето
видови на казни.Но,во смисла на членот 33 став 6 од
Законот,казната забрана за вршење професија,дејност
или должност може да се изрече само како споредна
казна заедно со казната затвор .
Оттука, имајќи го во вид фактот дека со Кривичниот законик, забраната за вршење на професија, дејност
или должност, е дефинирана како споредна казна која
се изрекува исклучиво со изречена главна казна – определена со казна затвор со судска одлука, и по однос на
овој дел од оспорените законски одредби, според Судот истите се нејасни и непрецизни од причина што забраната како споредна казна мора да биде децидно
изречена исклучиво со правосилна пресуда и заедно со
досудената ефективна казна затвор. Со оглед дека тоа
не е содржано во оспорените делови на членовите од
Законот, Судот оцени дека и по однос на овој дел оспорените одредби не се во согласност со одредбите од
Уставот на кои се повикува подносителот во иницијативата, односно не се во согласност со член 8 став 1
алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото, како една
од темелните вредности на уставниот поредок.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од ова решение.
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7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.130/2011
2 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.
__________

1688.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на
2 мај 2012 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА член 53 став 8 од Законот за безбедност и здравје при работа („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/2007 и 136/2011).
2. Оваа одлука произведува правно дејство по нејзиното објавување во „Службен весник на Република
Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.213/2011 од 7 март 2012 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката
беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на членот од Законот,
со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека според член 53
став 8 од Законот членовите на Прекршочната комисија имаат право на награда за својата работа во Прекршочната комисија што ја определува министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за
работата од областа на трудот која треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот на работата на
членовите и сложеноста на прекршоците.
5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот
поредок на Република Македонија.
Според Амандман XX од Уставот, со кој се дополнува член 13 од Уставот, за прекршоци определени со
закон, санкција може да изрече орган на државната
управа или организација и друг орган што врши јавни
овластувања. Против конечна одлука за прекршок се
гарантира судска заштита под услови и постапка уредена со закон.
Во член 51 од Уставот е предвидено дека во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со
закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.
Според член 95 став 1 од Уставот, државната управа ја сочинуваат министерства и други органи на управата и организации утврдени со закон.
Согласно член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежности ги вршат
самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.
Оспорениот член 53 од Законот е содржан во Глава
VIII со наслов: „Прекршочни одредби“ во која, исто така, е поместен и член 52 со наслов: „Прекршочен орган“.

Според член 52 од Законот за прекршоците утврдени во членовите 56 и 57 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува органот
на државната управа надлежен за работите од областа
на трудот (во натамошниот текст: прекршочен орган).
Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член
пред прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна
комисија) формирана од страна на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на трудот.
Прекршочната комисија е составена од овластени
службени лица вработени во органот на државната
управа надлежен за работите од областа на трудот од
кои еден ја врши функцијата на претседател на Прекршочната комисија.
Прекршочната комисија е составена од три члена
од кои:
- двајца дипломирани правници, од кои еден со положен правосуден испит со пет години работно искуство во својата област и
- еден член со висока стручна подготовка од областа на техничките науки, со пет години работно искуство во својата област.
Прекршочната комисија се избира за времетраење
од три години со право на реизбор на членовите.
За претседател на Прекршочната комисија може да
биде избран само дипломиран правник.
Прекршочната комисија за прекршочниот орган одлучува по прекршоците утврдени во овој или друг закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со овој
закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.
Покрај членовите на Прекршочната комисија, министерот кој раководи со органот надлежен за работите
од областа на трудот, може да определи секретар на
Прекршочната комисија кој врши административни работи за комисијата и заменици членови кои по исклучок учествуваат во работата на Прекршочната комисија во случај на отсуство на некој од членовите.
Прекршочната комисија донесува деловодник за
својата работа.
Против решението на Прекршочната комисија, со
кое се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе жалба за поведување на управен спор пред надлежниот суд.
Во член 53 од Законот е предвидено дека министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на трудот може да формира повеќе прекршочни комисии кои ќе бидат надлежни за водење на прекршочна постапка за прекршоци за одделни области и/или за одделни подрачја од Република Македонија.
Член на Прекршочната комисија може да се разреши:
- со истекот на времето за кое е именува за член,
- по негово барање,
- со исполнување на условите за старосна пензија
согласно со закон,
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело,
- ако му се утврди трајна неспособност,
- ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочна постапка со правосилна одлука,
- ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат
од работењето во Прекршочната комисија и
- ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случај за кој решава Прекршочната комисија.
Предлог за разрешување на член на комисија за
случаите од ставот 2 алинеи 3 до 8 на овој член поднесува претседателот на Прекршочната комисија до министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за работите од областа на трудот.
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Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.
Членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија
и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.
Прекршочната комисија работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
Прекршочниот орган води единствена евиденција
на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки на начин пропишан од министерот кој раководи
со органот на државната управа надлежен за работите
од областа на трудот по претходно мислење на министерот кој раководи со органот надлежен за работите
од областа на правдата.
Членовите од Прекршочната комисија имаат право
на награда за својата работа во Прекршочната комисија
што ја определува министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за работата од областа
на трудот која треба да биде разумна и соодветна на
значењето, обемот на работата на членовите и сложеноста на прекршоците.
Од анализата на оспорената одредба на член 53 став
8 од Законот, а во корелација со одредбата на Амандман XX на Уставот, според Судот, јасно произлегува
дека со оваа измена на Уставот на органите на управата им е воведена нова надлежност, надлежност за изрекување на прекршочни санкции и водење прекршочна
постапка.
Тргнувајќи од дадената надлежност, Судот оцени
дека водењето на прекршочната постапка и изрекувањето на прекршочна санкција претставува управна
функција на органот на државната управа која спаѓа во
неговиот делокруг на работа, односно претставува негова надлежност.
Според тоа, вршењето на овие управни функции не
може да се смета за дополнителна работа на членовите
на Прекршочната комисија кои се вработени во органот на државната управа и не е нешто што е надвор од
нивните надлежности. Оттука, членувањето на службените лица во Прекршочната комисија не може да се
смета за нивен дополнителен ангажман, туку претставува нивна работна обврска за чие што извршување тие
добиваат надомест во вид на плата за извршена работа,
а не дополнителен надоместок во вид на награда.
Според Судот, дополнителното парично наградување на службените лица за извршување на работи што
спаѓаат во доменот на надлежноста на органот и се негови управни функции, предвидени во член 53 став 8
од Законот, не е во согласност со начелото на владеењето на правото гарантирано со Уставот - член 8 став 1
алинеја 3 од Уставот.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.
У.бр.213/2011
2 мај 2012 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Бранко Наумоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР
НА НЕДВИЖНОСТИ

1689.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ”
бр.40/2008), заменик директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Стајковци Општина Гази Баба.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 15тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
дел од КО Стајковци, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на
СРМ” бр.34/72 и 13/78).
Бр. 09-6718/2
11 мај 2012 година
Скопје

Заменик директор,
Африм Усеини, с.р.

__________
1690.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ”
бр.40/2008), заменик директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Илинден Општина Илинден.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 15тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
дел од КО Илинден, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-6719/2
11 мај 2012 година
Скопје

Заменик директор,
Африм Усеини, с.р.

__________
1691.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на РМ” бр.
40/2008), заменик директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Сингелиќ - Општина Гази Баба.
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во “Службен
весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Сингелиќ, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр. 34/72 и 13/78).

1694.
Врз основа на член 40 ст. 2 од Законот за јавното
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/07),
член 9, член 38 став 1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр, 150/07), Советот на јавните обвинители на Република Македонија
на сто дваесет и третата седница, одржана на 15.5.2012
година, донесе

Бр. 09-7498/2
11 мај 2012 година
Скопје

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ
НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА
I
За јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на орагнизиран криминал и коруипција избрани се:
1. Сузана Мирческа Кузмановска
2. Спасенка Андовова
3. Владимир Милошески.
II
Оваа одлука влегува во сила на ден 15.5.2012 година, а ќе се обајви во „Службен весник на Република
Македонија“.

Заменик директор,
Африм Усеини, с.р.

__________
1692.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), заменик директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за катастарската
општина Старо Скопје - Општина Гази Баба.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во “Службен
весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за КО Старо Скопје, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр.34/72 и 13/78).
Бр. 09-7499/2
11 мај 2012 година
Скопје

__________

Заменик директор,
Африм Усеини, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1693.
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Совет на
јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07) на седницата на Советот
одржана на 10.5.2012 година, Советот донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
Се избира Мираљем Асани за заменик Претседател
на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.
II
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
А.бр.161-2 /12
10 мај 2012 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

СОИ. бр.6/12
15 мај 2012 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
__________

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ
1695.
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 51
став 2 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“,
број 88/2010) и членовите 43 став 2, 49 став 3 и 52 став
2 и 4 и од Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители (,,Службен весник на Република Македонија“, број 12/2011), како и членовите 51 и 56 став 7 од
Статутот за изменување и дополнување на Статутот на
Академијата за судии и јавни обвинители („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 50/2012), Управниот одбор на Академијата, на седницата одржана на
10.5.2012 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРИЕМЕН ИСПИТ ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се уредува начинот и постапката
за полагање и оценување на приемниот испит, правата
и обврските на лицата кои го полагаат приемниот испит.
Приемниот испит за почетната обука се состои од
полагање на:
- Квалификациски тест;
- Психолошки тест;
- Тест за интегритет;
- Испит.
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Постапката за полагање на приемниот испит во
Академијата се заснова на начелото на јавност на правилата, методите и начинот на спроведувањето на испитот, оценувањето и објавувањето на резултатите, како и работењето на Комисијата за прием во почетна
обука, засновани на објективни и јавно објавени критериуми кои обезбедуваат независност, објективност, како и слободен пристап до програмата за приемен испит.
Член 2
Комисијата за приемен испит ги определува роковите за полагање на одделните делови од приемниот
испит и тие се објавуваат на огласната табла и на вебстраницата на Академијата.
Податоците за денот, часот и местото на полагањето на сите делови од приемниот испит, ги определува
Комисијата за приемен испит и тие се објавуваат во
,,Службен весник на Република Македонија“, на огласната табла и на веб-страницата на Академијата, како и
во најмалку два дневни весника, од кои во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во еден
од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти од граѓаните кои зборуваат
службен јазик различен од македонскиот.
Претседателот на Комисијата за приемен испит раководи со спроведувањето на приемниот испит и ги објавува резултатите.
Програма за приемен испит
Член 3
Програмата за приемниот испит, согласно член
51 од Законот за Академија, ги опфаќа темите и библиографијата од коишто се утврдуваат прашањата за одделните делови од приемниот испит и таа се обновува
по потреба, согласно измените на домашното и меѓународното законодавство и праксата на домашните и меѓународните судови.
Јавен оглас за прием во Академијата
Член 4
Управниот одбор на Академијата донесува одлука
за објавување на јавен оглас за прием на слушатели во
почетна обука врз основа на одлуките на Судскиот совет на РМ и Советот на јавните обвинители на РМ, со
кои се определува вкупниот број на слушатели на почетна обука, согласно вкупниот број на слободни места
за судии и јавни обвинители во основните судови и основните јавни обвинителства, како и проекцијата за потребите од местата што ќе се пополнуваат по завршување на почетната обука.
Јавниот оглас за прием во Академијата се објавува
во „Службен весник на РМ“ и во најмалку два дневни
весника, од кои еден од весниците што се издаваат на
македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 проценти
од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик.
Јавниот оглас за прием во Академијата содржи:

16 мај 2012

- Вкупен број на слушатели на почетната обука
определен врз основа на одлуките на Судскиот совет
на Република Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Македонија, согласно чл. 43 од Законот за Академија;
- Содржина (образец) на пријавата и документите
што се приложуваат;
- Рок за пријавување на кандидатите, што изнесува
15 дена од денот на објавување на огласот во „Службен
весник на РМ“;
- Адреса на која се доставува пријавата со документите;
- Напомена дека кандидатите ќе бидат дополнително известени за времето и местото на полагање на квалификацискиот тест, психолошкиот тест, тестот за интегритет и испитот;
- Напомена дека јавниот оглас и образецот за пријавување се објавени на огласната табла и на интернетстраницата на Академијата.
Начин на пријавување
Член 5
Секој кандидат до Академијата поднесува пријава,
на образец изготвен од Академијата, во кој се содржани податоци за исполнување на условите за прием според јавниот оглас.
Во образецот на пријавата од став 1 на овој член се
содржани следните податоци:
- Лични податоци и ЕМБГ;
- Поблиските податоци за исполнување на условите
за прием и потребните документи, согласно јавниот оглас.
Заинтересираните кандидати можат да го преземат
образецот на пријавата од интернет-страницата на Академијата.
Пријавата со потребните документи пријавителот
ги поднесува лично до лицето овластено за прием на
писмена во Академијата и притоа секој кандидат добива испитна шифра.
Кон пријавата се приложуваат следниве документи
во форма на копија заверена кај нотар:
- Уверение за државјанство;
- Уверение и диплома за завршен правен факултет –
четиригодишно високо образование на правни студии
со просек од најмалку 8,0 или дипломиран правник со
стекнати 300 кредити според Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС), со просек од најмалку 8,0 во секој
од двата циклуси на универзитетските студии;
- Уверение за положен правосуден испит во Република Македонија;
- Потврда за должината на работниот стаж по положен правосуден испит;
- Уверение дека не е изречена мерка на безбедност,
забрана на вршење професија, дејност или должност;
- Потврда – сертификат за основно ниво на познавање на практична работа со компјутери (MICROSOFT
OFFICE, INTERNET).
- Лекарско уверение, согласно Правилникот за содржината и начинот на лекарски прегледи за утврдување на општа здравствена способност (,,Службен весник на РМ“, бр. 19/95);
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- Меѓународно признат сертификат за активно познавање на еден од официјалните јазици на Европската
унија од кои задолжително англискиот јазик во смисла
на член 44 став 1 од Законот за Академија.
Лицето овластено за прием на пријавите во Академијата е должно да ги прими сите пријави со приложените документи, а навременоста и потполноста на пријавите ги оценува Комисијата за приемен испит.
Комисијата за приемен испит со заклучок ќе ги
отфрли ненавремените и непотполните пријави и примерок од заклучокот ќе достави до подносителот на
пријавата.
Член 6
Доколку се констатира дека на јавниот оглас не се
пријавиле доволен број кандидати, Управниот одбор во
рок од 30 дена по истекот на рокот за пријавување на
првиот јавен оглас за прием во Академијата донесува
одлука за објавување на нов јавен оглас за прием на
слушатели во почетна обука.
Член 7
По објавувањето на јавниот оглас за прием во почетна обука, Академијата за сите пријавени кандидати
задолжително организира подготвителна настава, најдоцна во рок од 45 дена пред полагањето на квалификацискиот тест, за што навремено ги известува кандидатите.
Известувањето за датумот, местото и времето на
одржување на подготвителната настава, што ја спроведуваат предавачите на Академијата, како и деталната
програма за наставата, се објавуваат на интернет-страницата на Академијата.
ГЛАВА I
Полагање на квалификациски тест
Член 8
Кандидатите чиишто пријави се утврдени од страна
на Комисијата како навремени и потполни се известуваат за денот, часот и местото на полагањето на квалификацискиот тест.
Содржина на квалификацискиот тест
Член 9
Квалификацискиот тест е анонимен и се состои од
тест во форма на прашања со повеќе понудени одговори од кои еден е точен.
Обем на квалификацискиот тест
Член 10
Квалификацискиот тест содржи сто прашања од
кои:
- 20 од областа на граѓанското право;
- 10 од областа на трговското право;
- 20 од областа на кривичното право;
- 10 од областа на уставното право;
- 10 од областа на управното право;
- 15 од областа на меѓународното право;

- 15 од областа на Правото на ЕУ;
Одговорот на секое прашање се бодува со 0,1 бод.
На тестот можат да се освојат најмногу 10 бода.
Начин на подготовка на квалификацискиот тест
Член 11
Прашањата и точните одговори ги подготвуваат
експерти определени од директорот на Академијата, а
прашањата се од областа на граѓанското, трговското,
кривичното, уставното, управното, меѓународното право и најзначајните пресуди на ЕСЧП и правото на
Европската унија, а од сите области се изготвуваат најмалку по сто прашања, со повеќе понудени одговори
од кои еден е точен.
Прашањата и клучот за точните одговори експертите ги предаваат на директорот на Академијата во печатена форма.
Директорот на Академијата ги предава прашањата
и точните одговори на претседателот на Комисијата за
приемен испит најдоцна 48 часа пред денот на одржувањето на тестот и во истиот рок Комисијата од доставените прашања утврдува и изготвува три или повеќе
алтернативни тестови, во зависност од бројот на пријавените кандидати.
Прашањата во тестот мораат да бидат јасни, недвосмислени и да не се однесуваат на правни празнини
или дилеми.
Анонимност на квалификацискиот тест
Член 12
Квалификацискиот тест е анонимен.
Анонимноста на квалификацискиот тест се обезбедува со компјутерско шифрирање и прегледување со
помош на оптички читач на одговорите на тестовите,
дадени на обрасците за одговори.
Во образецот за пополнување на одговорите кандидатот ја внесува шифрата и одговорот на секое прашање.
Не е дозволено поправање или прецртување на еднаш внесениот одговор на одделно прашање, ниту, пак,
внесување на какви било знаци на образецот за пополнување одговори и на тестот, што би можеле да доведат до идентификација на кандидатот кој го полага тестот.
Внесувањето на какви било знаци на образецот за
одговори и на тестот има за последица поништување
на тестот.
Начин на спроведување на квалификацискиот тест
Член 13
Квалификацискиот тест се спроведува и се оценува
во присуство и под надзор на Комисијата за приемен
испит во полн состав.
Секретарот на Комисијата, врз основа на редоследот на пријавување на кандидатите, изготвува список
на кандидати и за секој кандидат определува шифра
под која ќе го полага квалификацискиот тест.
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Врз основа на списокот од став 2 на овој член, на
кандидатите им се утврдува идентитетот врз основа на
важечка лична карта или патна исправа и во затворен
коверт им се доделува шифрата под која ќе го полагаат
квалификацискиот тест.
По влегувањето на кандидатите во испитната сала,
претседателот на Комисијата, по случаен избор, повикува еден од кандидатите да извлече една од понудените комбинации на тестови со прашања, што потоа се
копираат во доволен број примероци за сите присутни
кандидати.
Откако ќе се извлече комбинацијата за тестот, не се
дозволува дополнително влегување на кандидатите во
просторијата во која се одвива полагањето.
Секој кандидат добива тест, образец за пополнување одговори, со печат од Академијата и пенкало со црно мастило со кое треба да ја напише својата шифра на
десниот горен агол од тестот и на образецот за пополнување на одговорите.
Претседателот го објавува почетокот, времетраењето и завршувањето на тестот.
Полагањето на квалификацискиот тест трае 200 минути.
Записник
Член 14
За текот на полагањето на квалификацискиот тест,
секретарот на Комисијата води записник во кој се забележуваат сите дејства преземени во текот на целата постапка на полагањето на тестот, што го потпишуваат
претседателот, сите членови на Комисијата и секретарот.
Комисијата за приемен испит записнички констатира дали бројот на предадени тестови и пополнети
обрасци од страна на кандидатите е идентичен со бројот на кандидатите кои го полагале квалификацискиот
тест.
Недозволено однесување на кандидатот
Член 15
При полагањето на квалификацискиот тест, кандидатите не смеат да користат какви било електронски
средства, средства за комуникација или друг вид на помагала, вклучувајќи и закони, правни документи, пишуван материјал или друг извор за информации.
Во текот на полагањето, кандидатите не смеат да
препишуваат и да го нарушуваат редот на полагањето
и на кој било друг начин да не ги попречуваат останатите кандидати во полагањето на тестот.
За време на квалификацискиот тест не е дозволено
напуштање на просторијата во која се одвива полагањето од страна на кандидатите, освен во случај на итност, при што ќе бидат придружувани од еден од членовите на Комисијата или од овластените лица кои вршат надзор над полагањето на тестот.
Доколку кандидатот постапи спротивно од овој
член ќе биде отстранет од полагањето, неговиот тест ќе
биде поништен и тој нема да биде предмет на разгледување и оценување, со што се смета дека не го положил
квалификацискиот тест што записнички се констатира.

Начин на оценување на квалификацискиот тест
Член 16
Квалификацискиот тест се оценува со оценка од „1“
до „10“.
Пресметувањето на бодовите во оценки се врши на
начин така што 1 бод е еднаков на оценка „1“, односно
10 бода се еднакви на оценка „10“.
Се смета дека кандидатот кој добил оценка „4“ или
пониска оценка не го положил квалификацискиот тест.
Оценување и објавување на резултатите
од квалификацискиот тест
Член 17
Комисијата за приемен испит го оценува квалификацискиот тест во полн состав.
Одговорите на прашањата од квалификацискиот
тест од член 10 од овој Правилник, во присуство на сите членови на Комисијата, се прегледуваат со оптички
читач.
Врз основа на добиените резултати од квалификацискиот тест, Комисијата за приемен испит изготвува
прелиминарна ранг-листа, што ја објавува претседателот на Комисијата, најдоцна во рок од 48 часа по завршување на полагањето на квалификацискиот тест.
За оценувањето на квалификацискиот тест и утврдените резултати, Комисијата составува посебен записник што го потпишува претседателот на Комисијата,
сите членови на Комисијата и секретарот.
Прелиминарната ранг-листа се објавува на вебстраницата и на огласната табла на Академијата.
Право на приговор
Член 18
Кандидатот кој не е задоволен од добиената оценка
има право на приговор до Комисијата за приемен испит во рок од 3 дена од денот на објавувањето на резултатите на официјалната веб-страница и на огласната
табла на Академијата.
Комисијата за приемен испит е должна по приговорот да одлучи во рок од 2 дена, сметано од денот на
приемот на приговорот во Академијата.
Против одлуката на Комисијата за приемен испит
незадоволниот кандидат има право на жалба до Управниот одбор на Академијата во рок од 8 дена од денот
на приемот на одлуката.
Управниот одбор ја донесува одлуката по жалба во
рок од 3 дена, сметано од истекот на рокот за поднесување жалби против одлуките на Комисијата за приемен
испит.
На седницата на Управниот одбор на која се разгледуваат жалбите учествува и претседателот на Комисијата или член којшто ќе го определи тој, без право на
глас.
Управниот одбор со одлука ја уважува или ја одбива жалбата на кандидатот, а ненавремените жалби ги
отфрла.
Доколку Управниот одбор ја уважи жалбата на кандидатот, ќе ја задолжи Комисијата да изврши повторно
прегледување и оценување на квалификацискиот тест
на кандидатот.
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Одлуката на Управниот одбор по жалбата е конечна
и против неа не е дозволена жалба.
Врз основа на одлуките на Управниот одбор по
жалбите, Комисијата за приемен испит ја објавува
ранг-листата со конечните резултати на кандидатите
кои го полагале квалификацискиот тест.
Статусот на лицата коишто успешно го положиле
квалификацискиот тест
Член 19
Кандидатите кои добиле оценка над „4“ на квалификацискиот тест стекнуваат право да полагаат психолошки тест.
ГЛАВА II
Психолошки тест и тест за интегритет
Содржина на тестовите
Член 20
Психолошкиот тест и тестот за интегритет се изработени врз основа на прибавени меѓународно признаени тестови, од страна на Академијата, за вршење на
функцијата судија или јавен обвинител.
Психолошкиот тест и тестот за интегритет ги подготвува, спроведува и оценува стручен тим од авторизирана и целосно независна институција, определена
од страна на Управниот одбор на Академијата (понатаму, овластена институција).
Видот, поблиската содржина, бројот на зададените
задачи, времетраењето на полагањето на секој од одделните тестови и критериумите за оценувањето ги
определува овластената институција со свој интерен
акт, согласно психолошката наука и пракса.
Психолошкиот тест се состои од:
1. Прашалник за однос кон работата, кој има за цел
да го утврди односот на кандидатот кон извршувањето
на работните задачи.
2. Тестови на когнитивни способности (вербални и
невербални) со кои се мерат способностите на кандидатот за апстрактно резонирање и логичко расудување.
3. Тест на личност со цел да се опишат определени
лични карактеристики релевантни за успешно вршење
на дејноста.
Тестот за интегритет е писмен тест и е наменет за
мерење на нивото на етичкиот и моралниот развој на
кандидатот.
Постапка за спроведување и оценување
на тестовите
Член 21
Списокот на кандидати за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет го подготвува Академијата под испитни шифри.
Овластената институција, тестовите од ст. 1 на овој
член ги спроведува согласно начелата на приемниот
испит од чл. 46 од Законот за Академијата, со целосно
почитување на објективноста и анонимноста на тесто-

вите, а согласно техниката на спроведување, определена за постапката за спроведување на квалификацискиот
тест и на испитот.
Роковите за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет, како и роковите за доставување на
резултатите од нив, овластената институција ги определува во согласност со Комисијата за приемен испит,
согласно динамиката за полагање на одделните делови
на приемниот испит, а во рамките на законските рокови за организирање на приемниот испит.
Член 22
При полагањето на психолошкиот тест и тестот за
интегритет, кандидатите не смеат да користат какви
било електронски средства, средства за комуникација
или друг вид на помагала.
Во текот на полагањето кандидатите не смеат да го
нарушуваат редот на полагањето и на кој било друг начин да не ги попречуваат останатите кандидати во полагањето на тестот.
За време на полагањето на тестовите од став 1 не е
дозволено напуштање на просторијата во која се одвива полагањето од страна на кандидатите, освен во случај на итност, при што ќе бидат придружувани од овластените лица кои вршат надзор над полагањето на тестот.
Доколку кандидатот постапи спротивно од овој
член, ќе биде отстранет од полагањето, неговиот тест
ќе биде поништен и тој нема да биде предмет на разгледување и оценување, со што се смета дека не го положил психолошкиот тест или тестот за интегритет
што записнички се констатира.
ОЦЕНУВАЊЕ НА ТЕСТОВИТЕ
Член 23
Психолошкиот тест, овластената институција го
оценува со оцена: „задоволува“ и „не задоволува“.
Тестот за интегритет, овластената институција го
оценува со оцена: „задоволува“; „делумно задоволува“
и „не задоволува“.
Се смета дека пријавеното лице кое добило оцена
„не задоволува“ на психолошкиот тест не го положило
психолошкиот тест и нема право да го полага тестот за
интегритет и испитот.
Се смета дека пријавеното лице кое добило оцена
„не задоволува“ на тестот на интегритет не го положило тестот за интегритет и нема право да го полага испитот.
Оценките од психолошкиот тест и тестот за интегритет, овластената институција до Комисијата за приемен испит ги доставува на протокол изработен од
Академијата, која врши верификација на оценките од
тестот за интегритет, а ги објавува претседателот на
Комисијата, на огласната табла и на интернет-страницата на Академијата.
Член 24
Против резултатите од психолошкиот тест и тестот
за интегритет не е дозволен посебен приговор.
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Статусот на лицата коишто успешно го положиле
тестот за интегритет
Член 25
Кандидатите коишто добиле оценка „делумно задоволува“ или „задоволува“ на тестот за интегритет стекнуваат право да полагаат испит, за што Комисијата изготвува список што се објавува на веб-страницата и на
огласната табла на Академијата.
Права и обврски на овластената институција и
Академијата зачување и заштита на податоците
Член 26
Сите податоци во врска со подготовката, спроведувањето и оценувањето на тестовите имаат карактер на
класифицирани информации со степен „интерно“ и со
нив Академијата и овластената институција постапуваат согласно Законот за класифицирани информации.
При спроведувањето на психолошкиот тест и тестот за интегритет особено се води грижа за заштита на
личните податоци, угледот и достоинството на кандидатите, согласно закон.
Академијата и дава техничко-административна помош на овластената институција при спроведувањето
на психолошкиот тест и тестот за интегритет.
За својата работа во врска со спроведувањето, оценувањето и заштитата на сите податоци, како и на тестовите што се сопственост на Академијата, овластената институција одговара пред Управниот одбор на Академијата.
Меѓусебните права и обврски во врска со користењето и чувањето на отстапените тестови, сопственост
на Академијата, на која ѐ е отстапена лиценцата за меѓународните тестови, се определуваат со меѓусебен договор, а во согласност со закон.
ГЛАВА III
Испит
Член 27
Испитот се полага во рок од 7 дена од објавувањето
на конечните резултати од тестот за интегритет.
Право да го полагаат приемниот испит имаат кандидатите кои го положиле квалификацискиот тест, психолошкиот тест и тестот за интегритет.
Цел и содржина на испитот
Член 28
Испитот се состои од практичен и устен дел.
Практичниот дел е во писмена форма и е анонимен
и се состои од испитна задача за решавање на конкретен судски (кривичен или граѓански) и обвинителски
предмет.
Во текот на усниот дел кандидатите добиваат правни прашања од случаите што ги добиле за решавање,
прашања од општа култура, вклучувајќи и прашања од
домашните и меѓународни етички кодекси за вршење
на професијата судија и јавен обвинител.

За спроведување на испитот, претседателот на Комисијата претходно определува испитувачи за определени области и го определува редоследот и времетраењето на испитувањето на секој кандидат од страна на
претседателот и секој од членовите на Комисијата.
Член 29
Преку решавањето на конкретниот судски и обвинителски предмет, кај кандидатот се оценуваат следните четири компоненти:
- Изработка на одлуките на јасен и разбирлив јазик
(форма и содржина на одлуката);
- Оценка на доказите и утврдување на релевантните
факти;
- Логична и правна издржаност на аргументите за
определено решение;
- Заклучување и правна оценка на фактите.
При поставувањето на усните прашања од општа
култура и етичкиот кодекс, членовите на Комисијата за
приемен испит не смеат да поставуваат прашања за политичките и идеолошките ставови и религиозните и
верските убедувања на кандидатот.
Член 30
Комисијата за приемен испит врши избор на судските и обвинителските предмети што ги решаваат
кандидатите од редот на правосилно завршените предмети во основните судови во Република Македонија од
редот на кривичната, граѓанската или трговската област, како и од основните јавни обвинителства во Република Македонија со проширена надлежност, што
доставуваат најмалку по 20 предмети.
Комисијата за приемен испит избира онолкав број
на предмети колку што е бројот на кандидати.
При изборот на предметите од претходниот став,
особено се води сметка поради објективноста и уедначеноста на критериумите за оценување да се определат
предмети со приближно еднаква тежина и сложеност
на случајот, притоа водејќи сметка да се избегне изборот на предмети што предизвикуваат правни дилеми
или иницираат спорни прашања.
Усните прашања од испитот ги подготвуваат експерти претходно ангажирани од директорот на Академијата.
Прашањата од став 3 на овој член и клучот за точните одговори експертите ги предаваат на директорот
на Академијата во печатена форма.
Директорот на Академијата ги предава прашањата
и клучот на точните одговори до претседателот на Комисијата за приемен испит најдоцна 72 часа пред денот
определен за одржување на испитот и во истиот рок
Комисијата ги избира судските и обвинителските случаи што ќе ги решаваат кандидатите, како и усните
прашања.
Член 31
Кандидатите добиваат за решавање по еден судски
(кривичен или граѓански предмет) и по еден обвинителски случај, а во усниот дел од испитот им се поставуваат по две правни прашања од случаите што ги решавале, едно прашање од општа култура и едно прашање од етичките кодекси.
Прашањата кандидатот ги избира по пат на ждрепка.
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Начин на спроведување на писмениот дел
од испитот
Член 32
Полагањето на писмениот дел од испитот е анонимно.
Секретарот на Комисијата изготвува список на кандидати за полагање испит и за секој кандидат определува шифра под која ќе го полага писмениот дел од испитот, а која е различна од шифрата за претходните делови од приемниот испит.
Член 33
Откако претседателот на Комисијата ќе го објави
почетокот на полагањето, не се дозволува влегување на
кандидатите во просторијата во која се одвива полагањето.
Секој кандидат добива примерок од случајот за решавање, обвивка и листови со печат на Академијата.
На обвивката кандидатите се должни да ја стават
шифрата (не е дозволено внесување име и презиме).
На обвивката се прикачува затворен коверт со печат од Академијата во кој се наоѓа испитната шифра,
што е позната само на лицата овластени од директорот
на Академијата. Ковертот се отвора при спроведување
на усниот дел од испитот.
Пред почетокот на полагањето на испитот претседателот на Комисијата за приемен испит ги запознава
кандидатите со начинот на спроведување на испитот,
по што претседателот го објавува почетокот, времетраењето и завршувањето на тестот.
За решавање на случајот кандидатите имаат на располагање 200 минути.
По истекот на времето предвидено за полагање на
писмениот дел од испитот, кандидатите го предаваат
писмено изработениот предмет-случај на претседателот на Комисијата за приемен испит.
При полагањето на писмениот дел од испитот кандидатите се однесуваат согласно правилата определени
со чл. 15 и 25 од овој Правилник.
Записник
Член 34
За текот на полагањето на писмениот дел од испитот, секретарот на Комисијата води записник во кој се
забележуваат сите дејства преземени во текот на целата постапка на полагањето, што го потпишуваат претседателот, сите членови на Комисијата и секретарот
на Комисијата.
Начин на спроведување на усниот дел од испитот
Член 35
Усниот дел од испитот се одржува во рокови определени од Комисијата, а во динамика што зависи од
бројот на кандидатите.
Кандидатите се повикуваат според однапред подготвениот список од страна на секретарот на Комисијата.
Поставувањето на усните прашања пред Комисијата се спроведуваат за секој кандидат поодделно.

Член 36
Усните прашања ги поставуваат претседателот и
членовите на Комисијата, според редослед определен
од претседателот на Комисијата.
Секретарот на Комисијата подготвува записник за
текот на одвивањето на усниот дел од испитот за секој
од кандидатите. Записникот го потпишуваат претседателот на Комисијата, членовите на Комисијата и секретарот.
Оценување на испитот
Член 37
Испитот се оценува со оценка од „1“ до „10“, при
што 1 бод е еднаков на оценка 1, а 10 бода се еднакви
на оценка 10.
Се смета дека кандидатот кој добил оценка „4“ или
пониска оценка не го положил квалификацискиот тест.
Случаите од судскиот и обвинителскиот предмет,
како и одговорите на усните прашања, се бодуваат поединечно од секој член на Комисијата, а крајната оценка
се пресметува како аритметичка средина од сите поединечно дадени бодови.
Случаите од став 1 се бодуваат секој со бодови од 0
до 4, односно максималниот број на бодови за двата
случаи изнесува до 8 бода, при што за формирање на
оценката се земаат предвид следните критериуми и систем на вреднување:
- Изработка на одлуките на јасен и разбирлив јазик
се бодува од 0 до 1 бод;
- Оценка на доказите и утврдување на релевантните
факти се бодува од 0 до 1 бод;
- Логичната и правната издржаност на аргументите
за определено решение се бодува од 0 до 1 бод;
Заклучување и правна оценка на фактите се бодува
од 0 до 1 бод.
Одговорите на усните прашања се оценуваат секое
поодделно со бодови од 0 до 0,5 бода.
Максималниот број на бодови од усниот дел од испитот е 2 бода.
Утврдување и објавување на резултатите
од испитот
Член 38
Врз основа на добиените резултати од двата дела на
испитот, Комисијата за приемен испит изготвува прелиминарна ранг-листа и ја објавува најдоцна во рок од
48 часа по завршување на полагањето на испитот.
За оценувањето на испитот и утврдените резултати,
Комисијата составува посебен записник што го потпишува претседателот на Комисијата и секретарот.
Прелиминарната ранг-листа се објавува на огласната табла и на веб-страницата на Академијата.
Право на приговор
Член 39
Незадоволниот кандидат од добиената оценка има
право на приговор до Комисијата за приемен испит во
рок од 3 дена од денот на објавувањето на резултатите
на официјалната веб-страница и на огласната табла на
Академијата.
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Комисијата за приемен испит е должна да одлучи
по приговорот во рок од 2 дена сметано од денот на
приемот на приговорот во Академијата.
Против одлуката на Комисијата за приемен испит
незадоволниот кандидат има право на жалба до Управниот одбор на Академијата во рок од 8 дена од денот
на приемот на одлуката.
Управниот одбор одлуката по жалба ја донесува во
рок од 3 дена сметано од истекот на рокот за поднесување жалби против одлуките на Комисијата за приемен
испит.
На седницата на Управниот одбор на која се разгледуваат жалбите учествува и претседателот на Комисијата или член којшто ќе го определи тој, без право на
глас.
Управниот одбор со заклучок ја уважува или ја одбива жалбата на кандидатот, а ненавремените жалби ги
отфрла, а примерок од заклучокот се доставува до кандидатот.
Доколку Управниот одбор ја уважи жалбата на кандидатот, ќе ја задолжи Комисијата да изврши повторно
прегледување и оценување на квалификацискиот тест
на кандидатот.
Одлуката на Управниот одбор по жалбата е конечна
и против неа не е дозволена жалба.
Член 40
Врз основа на одлуките на Управниот одбор по
жалбите, Комисијата за приемен испит ја објавува
ранг-листата со конечните резултати на кандидатите
кои го полагале испитот.
Објавување на завршната оценка на приемниот
испит
Член 41
Завршната оценка на приемниот испит претставува
збир на оценката од квалификацискиот тест и испитот.
Комисијата за приемен испит врз основа на завршната оцена, согласно член 56 став 1 од Законот, утврдува ранг-листа на слушатели на почетна обука и неа ја
објавува на огласната табла и на веб-страницата на
Академијата.
Член 42
Приемот на кандидатите кои ќе бидат слушатели на
почетната обука во Академијата се врши врз основа на
редоследот на успехот на ранг-листата до пополнување
на предвидениот број на слушатели утврдени со одлуките од членот 43 став 2 од Законот.
Доколку примениот кандидат се откаже од почетната обука, должен е за тоа да ја извести Академијата најдоцна 15 дена пред почетокот на теоретската настава.
Во случајот од став 2 на овој член, Академијата го
пополнува тоа слободно место со првиот нареден кандидат од конечната ранг-листа на слушатели на почетна обука.
Начин на постапување со испитните документи
и нивно чување
Член 43
Квалификацискиот тест, образецот за пополнување
на одговорите и сите други значајни испитни списи и
материјали, предадени од кандидатот и изготвени од
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Комисијата за приемен испит, ќе бидат приклучени кон
персоналното досие на успешните кандидати во Академијата и со нив се постапува согласно со Законот за заштита на личните податоци и Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, а се чуваат според правилата за архивско работење.
На кандидатите кои не го положиле тестот им се
враќаат документите приложени кон пријавата, а нивните тестови и другите испитни материјали се чуваат
во архивата според правилата за архивско работење.
Завршни одредби
Член 44
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото усвојување од страна на Управниот одбор на Академијата.
Овој правилник се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“ и на веб-страницата на Академијата.
Бр. 02-209/3
10 мај 2012 година
Скопје

Академија за судии
и јавни обвинители
Претседател на Управен одбор,
Љубомир Јовески, с.р.
__________

1696.
Врз основа на член 45 од Законот за Академија за
судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2010), Управниот одбор на
Академијата, на седницата одржана на 2 мај 2012 година донесе одлука за објавување на
ЈАВЕН ОГЛАС
ЗА ПРИЕМ НА СЛУШАТЕЛИ НА ПОЧЕТНА
ОБУКА ВО АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ
ОБВИНИТЕЛИ ЗА 2012/2014 ГОДИНА
Академијата за судии и јавни обвинители објавува
јавен оглас за прием на 29 слушатели на почетна обука
во Академијата за судии и јавни обвинители за 20122014 година.
Услови за прием во почетна обука
Согласно член 44 ст.1 од Законот за Академија за
судии и јавни обвинители, („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2010), заинтересираните кандидати за прием во почетна обука, треба да ги исполнуваат следните услови:
- дипломиран правник со завршено четиригодишно
високо образование на правни студии со просек од најмалку 8,0 или дипломиран правник со стекнати 300
кредити според Европскиот кредит - трансфер систем
(ЕКТС), со просек од најмалку 8,0 во секој од двата
циклуса на универзитетските студии,
- положен правосуден испит,
- работен стаж од најмалку две години на правни
работи по положен правосуден испит,
- да не му е изречена мерка на безбедност забрана
на вршење професија, дејност или должност,
- да е државјанин на Република Македонија,
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- активно да го владее македонскиот јазик,
- активно да познава еден од официјалните јазици
на Европската унија од кои задолжително англискиот
јазик што се докажува со еден од следниве меѓународно признати сертификати:
1) ТОЕФЕЛ (TOEFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер, не постар од две
години од денот на издавањето,
2) ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, не постар од
две години од денот на издавањето,
3) ТОЛЕС (TOLES) - базично познавање
(Foundation level),
4) ИЛЕК (ILEC) - положен со успех најмалку Б 2
(B2) и
5) Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски
(Cambridge Cerficate of Preliminary English) - Б1 (B1),
- практична работа со компјутери и
- да е работоспособен и да има општа здравствена
способност.
Содржина на пријавата и потребни документи
Кандидатите до Академијата поднесуваат пријава
на образец изготвен од Академијата, во кој се содржани податоци за исполнување на условите за прием според јавниот оглас.
Образецот на пријавата, заинтересираните кандидати можат да го подигнат лично во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, на адреса Булевар „Јане Сандански“ број 12, ламела 2, 1000 Скопје, во
работни денови, од 08:30 до 16:30 часот или да го превземат од интернет страницата на Академијата
www.jpacademy.gov.mk.
Кон пријавата се приложуваат следниве документи
во оригинал или во форма на копии заверени кај нотар:
- уверение за државјанство,
- уверение и диплома за завршен правен факултет –
четиригодишно високо образование на правни студии
со просек од најмалку 8,0 или дипломиран правник со
стекнати 300 кредити според Европскиот кредит –
трансфер систем (ЕКТС), со просек од најмалку 8,0 во
секој од двата циклуси на универзитетските студии
- уверение за положен правосуден испит во Република Македонија,
- потврда за должината на работниот стаж по положен правосуден испит
- уверение дека не е изречена мерка на безбедност,
забрана на вршење професија, дејност или должност,
- потврда – сертификат за основно ниво на познавање на практична работа со компјутери (MICROSOFT
OFFICE, INTERNET) .
- лекарско уверение согласно Правилникот за содржината и начинот на лекарски прегледи за утврдување
на општа здравствена спсособност (,,Службен весник
на РМ“ бр.19/95)
- меѓународно признат сертификат за активно познавање на еден од официјалните јазици на Европската
унија од кои задолжително англискиот јазик во смисла
на член 44 став 1 од Законот за Академија.
Рок и начин на пријавување
Рокот за пријавување на лицата на јавниот оглас е 15
(петнаесет) дена, сметано од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
Јавниот оглас, покрај во „Службен весник на Република Македонија“се објавува и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на огласната табла на
Академијата и на интернет страницата на Академијата.
Образецот на пријавата, како и потребните документи, заинтересираните кандидати ги доставуваат
лично до лицето овластено за прием во Академијата во
работни денови, од 08:30 до 16:30 часот.
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Подготвителна настава
Академијата организира подготвителна настава за
сите пријавени лица за прием во почетна обука во Академијата.
Подготвителната настава се организира најмалку 45
дена пред денот на одржувањето на приемниот испит.
За датумот, местото и времето на одржувањето на
подготвителната настава, навремено се известуваат сите пријавени кандидати а информацијата се објавува и
на интернет страницата на Академијата.
За сите прашања и дополнителни информации, заинтересираните кандидати можат да се обратат на телефон 02/2401-560; на e-mail адресата:
info@jpacademy.gov.mk; или на интернет страницата на Академијата www.jpacademy.gov.mk во рубриката
„Често поставувани прашања“.
Бр. 02-190/7
2 мај 2012 година
Скопје

Академија за судии
и јавни обвинители
Претседател на Управен одбор,
Љубомир Јовески, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1697.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи
по барањето на Друштвото за производство, трговија и
услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за
користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на
седницата одржана на ден 10.05.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште
на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија
произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „Кранска Река“ со инсталирана моќност од 584 kW и со локација бр.374 на КП бр.871/3, бр.150/2 и бр.1115/2 КО
Арвати, Општина Ресен.
2. Податоци за носителот на оваа одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-31
- назив на електроцентралата: МХЕ „Кранска Река“
- податоци за локација на електроцентралата: локација бр.374 на КП бр.871/3, бр.150/2 и бр.1115/2 КО
Арвати, Општина Ресен
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- инсталирана моќност на електроцентралата: 584 kW
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.345.567 kWh
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „Кранска Река“, УП1 бр. 08-52/12 од 23.03.2012 година;
- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и 19/12), се одобрува користење
на повластените тарифи за одделните блокови, според
следната табела:
Блок

Kоличинa на испорачана електрична енергија
по блокови (kWh)

I
II
III
IV
V

≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена тарифа
за испорачаната електрична енергија по
блокови (€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-77/12
10 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

1698.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот
за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 и
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи
(“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и
13/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ
ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за мај 2012 година, на
седницата одржана на 10 мај 2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ МАЈ ОД 2012 ГОДИНА
Член 1
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ -Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на
природниот гас за месец мај од 2012 година, се утврдува да изнесува 28,9859 ден/nm3.
Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката
на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни
трошоци) во износ од 28,8467 ден/nm3 и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас
во износ од 0,1392 ден/nm3.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и
управување со системот за пренос на природниот гас
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.
Надоместокот кој што треба да го платат тарифните
потрошувачи непосредно приклучени на системот за
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и
3 на овој член, за месец мај 2012 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 30,1612
ден/nm3.
Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец мај од 2012
година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува
5,4290 ден/nm3.
Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со
став 4 и 5 на овој член, за месец мај од 2012 година изнесува 35,5903 ден/nm3.
Член 2
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс
на САД доларот од 46,4000 денари за еден САД долар,
за месец април од 2012 година, согласно заклучницата
за купопродажба на девизи.
Член 3
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага
нејзиното извршување.
Член 4
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
УП1 бр. 08-96/12
10 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

1699.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи
по барањето на Друштвото за услужни дејности ЕЛПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен
производител на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија, на седницата одржана
на ден 10.5.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ
ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. Бел Камен
бр.49 Кочани, му се издава решение за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за фотонапонска електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“ со планирана моќност од
49,82 kW и со локација на ул. „20“ бб во с.Соколарци
на КП.бр.6363/3, ГП бр. 6363/3 КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево.
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2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за услужни дејности
ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.
Бел Камен бр.49 Кочани
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-36
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“
- податоци за локација на електроцентралата: на ул.
„20“ бб во с.Соколарци на КП.бр.6363/3, ГП бр. 6363/3
КО Соколарци, Општина Чешиново-Облешево
- планирана моќност на електроцентралата: 49,82
kW (212 панели со моќност на панел од 235 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 77.000 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
10.5.2013 година
3. Фотонапонската електроцентрала „СОКОЛАРЦИ-ЕЛПРОМТРЕЈД“ со планирана моќност од 49,82
kW и со локација на ул. „20“ бб во с.Соколарци на
КП.бр.6363/3, ГП бр. 6363/3 КО Соколарци, Општина
Чешиново-Облешево, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение само еднаш може да
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на
важноста на ова решение во постапка утврдена во член
10 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/12).
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение,
согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори
на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).
6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-71/12
10 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1700.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи
по барањето на Трговското друштво за производство,
трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, за издавање
на привремено решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата
одржана на ден 10.05.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул.
Крижевска бр. бб, Кочани, му се издава решение за
стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ЕВР 92 Кочани“ со планирана моќност од 49,765
kW и со локација на КП.бр.16724/87 КО Кочани, Општина Кочани.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕВР 92 ДООЕЛ Кочани, со седиште на ул. Крижевска бр. бб, Кочани
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-37
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЕВР 92 Кочани“
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.16724/87 КО Кочани, Општина Кочани
- планирана моќност на електроцентралата: 49,765
kW (269 панели со моќност на панел од 185 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 68.388 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
10.5.2013 година
3. Фотонапонската електроцентрала „ЕВР 92 Кочани“ со планирана моќност од 49,765 kW и со локација
на КП.бр.16724/87 КО Кочани, Општина Кочани, треба
да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став
2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение само еднаш може да
поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на
важноста на ова решение во постапка утврдена во член
10 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
18/12).
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение,
согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори
на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).
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6. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија го впишува носителот на ова решение и
електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 бр. 08-72/12
10 мај 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________
1701.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), постапувајќи
по барањето на Друштвото за производство, трговија и
услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за
издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена
од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.5.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште
на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ
„Кранска Река“ со инсталирана моќност од 584 kW и со
локација бр.374 на КП бр.871/3, бр.150/2 и бр.1115/2
КО Арвати, Општина Ресен.

16 мај 2012

2. Податоци за носителот на ова решение:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-31
- назив на електроцентралата: МХЕ „Кранска Река“
- податоци за локација на електроцентралата: локација бр.374 на КП бр.871/3, бр.150/2 и бр.1115/2 КО
Арвати, Општина Ресен
- инсталирана моќност на електроцентралата: 584 kW
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 2.345.567 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение:
10.05.2032 година.
3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот
ден и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 бр. 08-76/12
10 мај 2012 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1702.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и
11/12), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец април
2012 година, во однос на месец март 2012 година, е повисока за 1,1%.
2. Правото на пораст на платите за месец април
2012 година, во однос на месец март 2012 година, за
работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува
0,55%.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.
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