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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1196. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(“Службен весник на Република Македонија” број 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 25 јули 2007 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕДИЦИН-

СКИ ТИМ ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНА  
ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 

 
1. За учество во состав на Меѓународните сили за 

безбедносна поддршка на Авганистан - ИСАФ, се ис-
праќа единица на Армијата на Република Македонија - 
еден медицински тим, во состав од четворица припад-
ници од постојаниот состав на Армијата на Република 
Македонија (еден офицер и тројца подофицери), во со-
став на здружениот медицински тим од земјите потпис-
нички на Јадранската повелба за ИСАФ мисија во 
Авганистан. 

2. Единицата на Армијата на Република Македонија 
- медицинскиот тим од точката 1 на оваа одлука се ис-
праќа за период од шест месеца, сметано од почетокот 
на месец август 2007 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и итна медицинска помош на учесниците 
во мировната операција од точката 1 на оваа одлука ги 
обезбедува Република Чешка, а другиот дел од трошо-
ците ги обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција, ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

  
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-3425/1                  Претседател 
25 јули 2007 година          на Собранието на Република 
        Скопје                   Македонија, 

 Љубиша Георгиевски, с.р. 
___________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1197. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за заштита 

и спасување (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/2004 и 49/2004) и член 36 став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005 и 37/2006), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20 јули 2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
1. Ѓорѓи Трендафилов се разрешува од должноста 

директор на Дирекцијата за заштита и спасување. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33-4533/1                Претседател на Владата 

20 јули 2007 година               на Република Македонија, 
   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

1198. 
Врз основа на член 19 став 1 од Законот за заштита 

и спасување (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/2004 и 49/2004), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20 јули 2007 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
1. За директор на Дирекцијата за заштита и спасува-

ње се именува Коста Јовчевски, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 33-4534/1                Претседател на Владата 

20 јули 2007 година               на Република Македонија, 
    Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1199. 

Врз основа на членот 118 став 2 алинеја 5 од Зако-
нот за судовите („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.58/06), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВНАТРЕШНИТЕ ОДНОСИ ВО СУДСКАТА 
ПОЛИЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат вна-
трешните односи  во судската полиција. 

 
Член 2 

Судската полиција заради успешно извршување на 
службените задачи треба да развива и негува  меѓусеб-
но почитување, разбирање и помагање. 

 
Член 3 

Командирот на судската полиција командува и из-
дава писмени или усни наредби на припадниците на 
судската полиција за извршување на службени работи 
или задачи. 

Усна наредба може да издаде преку телефон или 
курир само во случај кога не може да биде издадена 
писмено. 

Припадникот на судската полиција кога ќе прими 
усна наредба, може да бара од командирот наредбата 
дополнително писмено да се потврди. 

 
Член 4 

Наредбите што ги издава командирот треба да би-
дат потполни, јасни и навремени, така што припадни-
кот на судската полиција може да ги сфати и разбере. 

Командирот кога издава наредба треба да обезбеди 
средства за успешно извршување на задачите. 

По извршената наредба, припадникот треба да му 
поднесе извештај на командирот кој ја издал наредба-
та. Извештајот се поднесува во писмена форма.  

 
Член 5 

Ако поради посебно оправдани причини припадни-
кот на судската полиција, кој треба да ја изврши наред-
бата смета дека во определениот рок не може да ја из-
врши примената наредба, за тоа ќе го извести команди-
рот кој ја издал, ќе ги наведе причините и ќе предложи 
да се продолжи рокот на изршувањето на наредбата. 

Командирот одлучува по дадениот предлог. 
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Член 6 
Меѓу припадниците на судската полиција е задол-

жително поздравувањето и отпоздравувањето. 
Припадник на судската полиција помлад по полож-

ба  прв поздравува. 
Кога припадник на судската полиција му се обраќа 

на граѓанин, треба да го поздрави. 
За време на свирење или пеење на државната хим-

на, припадниците на судската полиција стојат во став 
„мирно”. Ако се во униформа и со баретка на главата, 
поздравуваат со рака се додека не заврши свирењето на 
химната. Ако се во цивилна облека поздравуваат стоеј-
ќи, како и другите граѓани. 

Припадник на судската полиција, по правило, не 
поздравува  ниту отпоздравува во следниве случаи: 

-  кога управува со автомобил или со други превоз-
ни средства; 

- кога се наоѓа во трамвај, тролебус, автобус и воз 
во движење, како и од задното седиште на моторцикл; 

- за време на јадење, потстрижување, бричење, 
здравствен преглед и сл. 

 
Член 7 

Припадниците на судската полиција меѓусебно се 
обраќаат со „господине”, „госпоѓо”, „госпоѓице”, дода-
вајќи го звањето или положбата. 

Во комуникацијата со граѓаните и други лица, при-
падниците на судската полиција се обраќаат со   „гос-
подине”, „госпоѓо”, „госпоѓице” и им се обараќаат со 
зборот „Вие”. 

На повик од командирот, припадникот на судската 
полилција се јавува со „повелете господине” или „гос-
поѓо”, додавајќи го звањето или положбата. 

 
Член 8 

Припадниците на судската полиција кои меѓусебно 
не се познаваат, ако дојдат во личен контакт, треба да 
се претстават еден на друг. 

Претставувањето се врши на тој начин што работ-
никот помлад по звање и положба, треба да му се прет-
стави на постариот, соопштувајќи му го името и прези-
мето, звањето, а по потреба и други податоци. Помла-
диот по звање ја подава раката за да се ракува со поста-
риот, дури тогаш кога тоа постариот ќе го стори. Прет-
ставувањето се врши стоејќи. Оние што дотогаш седе-
ле, треба да станат, освен во случаите кога практично 
тоа не е можно. 

 
Член 9 

Припадник на судската полиција треба да се јави на 
командирот : 

- кога за првпат стапува на работа; 
- кога времено заминува од службата и кога ќе се 

врати; 
- кога заминува на друго работно место; 
- пред заминување во странство и по враќање; 
- во други случаи по барање на командирот, по по-

треба на службата или кога бара остварување на свои 
права. 

Во случаите кога се работи за оддалечување од ме-
стото на работењето, командирот може на припадник 
на судската  полиција да не му овозможи оддалечување 
кога потребите во службата го бараат тоа. 

Припадниците на судската полиција кои времено 
заминуваат од органот (на службен пат, годишен од-
мор, боледување, странство и сл.), на командирот му се 
јавуваат пред заминувањето и по враќањето. 

Припадник на судската полиција  кој сака да патува 
во странство за приватна работа, треба претходно да 
му се обрати на командирот заради добивање одобру-
вање за патување. 

Припадникот на судската полиција го пријавува на 
командирот оддалечувањето од местото на живеење 
подолго од 12 часа. 

Член 10 
Вршејќи го надзорот и контролата над работењето 

на судската полиција, командирот на судската полици-
ја се запознава : 

- со проблемите во службата, примената на пози-
тивните прописи, дали правилно се извршуваат наред-
бите и каква е постапката спрема граѓаните; 

- со ефикасноста во работата; 
- со спроведувањето на планот за работа - личното 

усовршување и стручната подготвеност за вршење на 
работата; 

- со меѓусебните односи на припадниците на суд-
ската полиција; 

- со состојбата на опремата која се наоѓа кај при-
падниците и правилноста во ракувањето, сместувањето 
и чувањето. 

Командирот на судската полиција врши контрола 
на припадниците на судската полиција, по потреба, во 
зависност од степенот на нивната способност за само-
стојно извршување на задачите и личната одговорност  
за безбедност и правилното вршење на службата. 

Командирот контролата ја врши : 
- со непосредно присуство и увид во вршењето на 

службата, односно извршувањето на задачите од стра-
на на припадниците на судската полиција ; 

- преку поднесоци за активноста на припадниците; 
- преку разговори пред и по извршување на задачи-

те и во врска со нив. 
Командирот може да врши контрола во секое вре-

ме. 
Во вршењето на контролата командирот води сме-

тка  за угледот на работникот над кого се врши контро-
лата. 

При вршењето на контролата, командирот укажува  
на неправилните постапки и пропусти на припадници-
те и ги подучува како во иднина  да постапуваат. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за внатрешните одно-
си во судската полиција („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.34/96). 

 
Член 12 

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

 
Бр. 08-4614                       Министер за правда, 

19 јули 2007 година                 Михајло Маневски, с.р. 
   Скопје   

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
1200. 

Врз основа на член 15 став 5 од Законот за ученич-
киот стандард (,,Службен весник на Република Маке-
донија” бр.52/05), министерот за образование и наука 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА УЧЕ-
НИЧКИОТ ДОМ И СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И  

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на вери-

фикацијата на ученичкиот дом  и содржината, формата 
и начинот на водење на Централниот регистер на уче-
ничките домови основани на територијата на Републи-
ка Македонија (во натамошниот текст: Централен ре-
гистер), на регистрите на општинските ученички домо-
ви и на ученичките домови на градот Скопје. 
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Член 2 
Комисијата која врши подготовка за работа на уче-

ничкиот дом доставува образложено писмено барање 
за верификација до Министерството за образование и 
наука (во натамошниот текст : Министерство), најдоц-
на до 31 мај, за наредната учебна година. 

 
Член 3 

Верификација на домот врши комисија за верифи-
кација (во натамошен текст : Комисија), што е форми-
рана од министерот за образование и наука. 

Комисијата за верификација на државните ученич-
ки домови ја сочинуваат три члена: по еден претстав-
ник од Министерството, Бирото за развој на образова-
нието и  Државниот просветен инспекторат. 

Комисијата за верификација на општинските уче-
нички домови  и ученичките домови на Град Скопје ја 
сочинуваат четири члена: по еден претставник од Ми-
нистерството, Бирото за развој на образованието,   Др-
жавниот просветен инспекторат и претставник од оп-
штината, односно Градот Скопје. 

Председател на Комисијата е членот од Министерс-
твото. 

При утврдување на условите за верификација учес-
твува и претставник од подносителот на барањето од 
член 2 на овој правилник. 

 
Член 4 

Комисијата преку непосреден увид ја утврдува ис-
полнетоста на условите за вршење на воспитно-обра-
зовната и другата дејност на ученичкиот дом согласно 
законот. 

 
Член 5 

По извршениот увид Комисијата поднесува писмен 
извештај за исполнетоста на условите со предлог за ве-
рификација до Министерството. 

 
Член 6 

Врз основа на извештајот и предлогот на Комисија-
та, од страна на Министерството се донесува решение 
за верификација на ученичкиот дом. 

 
Член 7 

Решението за верификација на ученичкиот дом се 
донесува најдоцна до 31 август, за наредната учебна 
година. 

Решението се доставува до ученичкиот дом што се 
верифицира, до основачот и до Државниот завод за 
статистика на Република Македонија. 

 
Член 8 

Ученичкиот дом кој е верифициран се запишува во 
Централниот регистер за ученичките домови што го 
води Министерството, и во регистарот на општината, 
односно на град Скопје.   

Во регистрите се внесуваат податоци за организи-
рањето и остварувањето на воспитно-образовната и 
друга дејност согласно Законот за ученичкиот стан-
дард. 

                            
Член 9 

Регистрите се водат во посебно тврдо подврзана 
книга. Листовите на регистерот се нумерирани и про-
шиени со емственик, чии два краја се потпечатени со 
црвен восок на внатрешната страна од задната корица. 

Централниот регистар се води според Образец бр. 2 
кој е составен дел на овој правилник. 

Општинскиот регистар, односно регистарот на град 
Скопје се води според Образец бр. 3, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Регистрите се водат и во електронска форма. 

Член 10 
Запишувањето во регистерот се врши со темно сино 

мастило. 
На еден лист од регистерот се внесуваат податоци 

само за еден ученички дом. 
Организирањето на дејноста надвор од матичниот 

ученички дом се внесува во регистерот на листот каде 
што е запишан ученичкиот дом и неговата дејност. 

Кога регистарскиот лист ќе се исполни до крајот, за 
наредните запишувања се користи нов регистарски 
лист, кој се води под ист регистарски број. 

 
Член 11 

Запишувањето во регистарот се врши врз основа на 
поднесена писмена пријава според Образец бр. 1 што е 
составен дел на овој правилник. 

Кон писмената пријава домот поднесува акт за ос-
новање,  односно организирање, во заверен препис. 

 
Член 12 

Бришењето во регистерот се врши на тој начин што 
со црвено мастило се прецртува со права линија секој 
ред на запишувањето, а на крајот се наведува дека уче-
ничкиот дом е избришан од регистарот и се наведува 
основот заради кој се врши бришењето. 

Во случај на погрешно запишување се врши испра-
вка на тој начин што преку погрешно запишаниот 
текст се повлекува тенка линија и над неа се внесува 
точниот текст. Исправката се врши со црвено мастило. 

Секое запишување во регистерот го потпишува 
службеното лице што го води регистерот. 

 
Член 13 

Писмена пријава за запишување во регистарот се 
поднесува и за позначајна измена што настанува во 
ученичкиот дом (менување на статусот, седиштето и 
друго). 

Врз основа на пријавата, запишувањето на настана-
тата измена се врши во соодветните рубрики од реги-
стерот. 

 
Член 14 

Пријавата за настанатата измена, ученичкиот дом ја 
доставува до Министерството, односно до општината и 
градот Скопје, во рок од 15 дена од настанатата измена. 

 
Член 15 

За секој ученички дом, кој е запишан во регистрите 
се формира досие. 

Член 16 
Одредбите на овој правилник соодветно се примену-

ваат и на ученичките домови во состав на училиштата. 
 

Член 17 
Во регистрите се внесуваат податоци од сите уче-

нички домови што се верифицирани пред влегувањето 
во сила на овој  правилник. 

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на неговото објавување во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 16-5872/1                          Министер,  

23 јули 2007 година                   Сулејман Рушити, с.р. 
   Скопје 
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1201. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за ученич-

киот и студентскиот стандард (,,Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 37/98 и 40/03), министерот за 
образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ НА 
СТУДЕНТИТЕ ВО ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ 

ДОМОВИ 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот и постапката за 

прием на студентите во државните студентски домови. 
 

II. НАЧИН НА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО 
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ  

Член 2 
За прием во државните студентски домови (во ната-

мошниот текст: студентски домови) можат да конкури-
раат: 

1. Редовни студенти на факултетите кои имаат по-
малку од осум семестри (високи школи), а не повтору-
вале студиска година; 

2. Редовни студенти на факултетите кои имаат осум 
семестри, а не повторувале повеќе од една студиска го-
дина; 

3. Редовни студенти на факултети кои имаат над 
осум семестри, а не повторувале повеќе од две студи-
ски години. 

 
Член 3 

Редовни студенти кои имаат склучено брак можат 
да учествуваат на Конкурсот под услови утврдени во 
точките 1, 2 и 3 од член 2 на овој правилник. 

 
Член 4 

Студентите запишани по втор пат како апсолвенти 
не можат да бидат примени во студентските домови. 

 
Член 5 

Студентите во студентските домови кои го нарушувале 
куќниот ред на домот, а за што им е изречена воспитна мерка 
забрана на користење услуги во студентскиот дом, за време 
определено во изречената воспитна мерка, не можат да бидат 
примени во студентските домови.  

Член 6 
Студентите во студентските домови кои не ги изми-

риле обврските кон студентскиот дом најдоцна до 5-ти 
наредниот месец, не можат да бидат примени во сту-
дентските домови. 

 
Член 7 

Приемот на студентите од втора и повисоките сту-
диски години во државните студентски домови се вр-
ши според: 

1. Успехот во студирањето; 
2. Редовноста во студирањето; 
3. Семејно-материјалната положба на студентот; 
4. Оддалечноста од местото на живеење. 
 

Член 8 
По основ на покажан успех во студирањето, бодо-

вите се добиваат врз основа на следната формула: 
  

  У = ОП х 4 + БрПИ х 10 
       ВкБрИ  
  
У – успех; 
ОП - Остварен просек (збир од оцени на положени 

испити/бр. испити); 

Бројот 4 - коефициент за изедначување; 
БрПИ – Број на положени испити до денот на под-

несување на апликацијата за сместување; 
ВкБрИ – Вкупен број на испити на соодветниот 

факултет-отсек. 
 По основ на покажан успех во студирањето може 

да се добие максимум 50 бода. 
 

Член 9 
По основ на редовност во студирањето може да се 

добие максимум 25 бода и тоа: 
- студенти од четврта и повисока студиска година, 

кои сите години ги имаат завршено редовно, добиваат 
25 бода; 

- студенти кои се трета студиска година и кои сите 
години ги имаат завршено редовно, добиваат 22 бода; 

- студенти кои се од втора студиска година и кои 
прва година ја имаат завршено редовно, добиваат 19 
бода; 

Студенти кои во текот на студирањето губеле година, 
за секоја изгубена година им се одземаат по десет бода. 

 
Член 10 

По основ на семејно-материјална положба на сту-
дентот, бодовите се утврдуваат во зависност од прима-
њата на семејството, односно по член на семејство во 
однос на просечна исплатена месечна нето плата по 
вработен во Република Македонија за последните три 
месеци. 

По овој основ се добиваат најмногу десет бода. Ако 
примањата по член на семејството се до 35% од про-
сечна исплатена месечна нето плата по вработен во Ре-
публика Македонија, кандидатот добива максимум 10 
бода. Ако истите се над 75%, тогаш истиот не добива 
бодови по тој основ. Со градација се добиваат следните 
бодови: 

- до 35 %         10 бода 
- од 35% до 45%           8 бода 
- од 46% до 55%           6 бода 
- од 56% до 65%           4 бода 
- од 66% до 75%           2 бода 
- над 75%                     0 бода 
 

Член 11 
Ако во потесното семејство на кандидатот има член 

кој студира или учи надвор од местото на живеење, 
кандидатот добива дополнителни бодови и тоа: 

- за еден ученик-студент                  3 бода 
- за два ученика-студенти     5 бода 
- за три и повеќе ученици-студенти   10 бода 
 

Член 12 
По основ на оддалеченост од местото на живеење 

се добиваат следните бодови: 
- до 50 км                        1 бода 
- од 51 до 100 км                      2 бода 
- од 101 до 150 км                3 бода 
- над 150 км                       5 бода 
 

Член 13 
За новозапишаните студенти од прва студиска година, 

наместо редовноста во студирањето и успех во студирање-
то, утврдени во член 8 и 9 од овој правилник, ќе се пресме-
туваат бодови од успехот во средното образование, однос-
но просечен успех од оцените од дипломата за завршено 
средно образование и бодовите предвидени  согласно член 
10, 11 и 12 од овој правилник.   

 
III. ПОСТАПКА ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ 

 
Член 14 

Студентите во рок определен во Конкурсот поднесу-
ваат електронска пријава, која е достапна на интернет 
страната на Министерството за образование и наука. 
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Член 15 
Врз основа на поднесените пријави од член 14 на 

овој правилник, се врши рангирање од бодовите добие-
ни од: успехот од студирањето, редовноста во студира-
њето, семејно-материјалната положба на студентот и 
оддалеченоста од местото на живеење на студентот. 

Списокот од добиените бодови од став 1 на овој 
член се објавува на интернет страница на  Министерс-
твото за образование и наука.  

 
Член 16 

Студентите кои според списокот од член 15 на овој 
правилник се избрани за сместување и исхрана во сту-
дентските домови треба најдоцна до осум дена од де-
нот на објавувањето на листата да ги достават потреб-
ните документи до комисиите. 

 
Член 17 

Студентите кои ги освоиле потребните бодови за 
сместување и исхрана во државните студентски домо-
ви ги поднесуваат следните документи: 

- Потврда за редовност и успех во студирањето, ко-
ја се издадава по барање на студентот; 

- Изјава и меница од 100 денари од родител-стара-
тел за надоместок за подмирување на трошоците за 
сместување и исхрана; 

- Изјава дека ги прифаќаат одредбите од правилни-
кот за куќниот ред на домот; 

- Студентите – брачни другари покрај останатите 
документи поднесуваат и извод од матичната книга на 
венчани. 

Новозапишаните студенти од прва студиска година 
наместо документите од алинеја 1 став 1 на овој член, 
доставуваат диплома за завршено средно образование. 

Студентите апсолвенти дополнително треба да до-
стават и потврда за запишан зимски семестар, најдоцна 
до 15 октомври.   

 
IV. ОРГАНИ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО 

СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 
 

Член 18 
Приемот на студентите во студентските домови го 

вршат комисиите кои се формирани од страна на мини-
стерот за образование и наука за секој  државен уни-
верзитет пооделно.  

Комисиите се составени од:  
- два претставника од Сојузот на студентите од 

Универзитетот; 
- еден претставнк од Универзитетот, и 
- два претставника од Министерството за образова-

ние и наука. 
 

Член 19 
Комисиите ги вршат следните работи: 
- ја проверуваат на документацијата од член 17 на 

овој правилник; 
- го утврдуваат прелиминарниот список на примени 

студенти по државни студентски домови; 
- решаваат по приговори; 
- ја утврдуваат конечна листа на примени студенти 

по решавањето на приговорите; 
- поднесуваат извештај за својата работа до мини-

стерот за образование и наука; 
- вршат и други работи во согласност со овој пра-

вилник. 
 

Член 20 
Ако комисиите оценат дека поднесените документи 

од член 17 на овој правилник, не соодвествуваат со по-
датоците внесени во електронската пријава на студен-
тот-кандидат за сместување и исхрана во студентски 
дом, студентот се изема од конечната ранг-листа. 

Член 21 
Од вкупниот број расположиви места во студентски 

домови, комисиите обезбедуваат до 20% од вкупните 
места за студенти кои прв пат ќе бидат запишани на 
факултетите и високите школи.  

V. СМЕСТУВАЊЕТО НА СТУДЕНТИТЕ 
ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 

 
Член 22 

Сместувањето на студентите во студентските домови е 
најдоцна до 10 септември, а за студентите од прва година 
кои прв пат се запишале на високообразовните институции, 
рокот за сместување е најдоцна до 10 октомври. 

 
Член 23 

Студентите кои годината ја запишале условно, нај-
доцна до месец февруари во тековната година доставу-
ваат потврда за запишана наредна година, како би го 
задржале статусот на корисник. 

Испразнетите места ќе се пополнуваат со студенти 
по редослед од конечната ранг - листа. 

 
Член 24 

Студентот кој е примен во студентски дом, не може 
да го отстапи местото на друг студент, освен ако на-
прави размена на местото со друг студент од истиот 
студентски дом, за што треба да добие согласност од 
страна на директорот на студентскиот дом. 

Местото од студентот кој нема да се смести во 
предвидениот рок или го отстапи на друг студент, ќе се 
пополни по редоследот од ранг листата.  

Член 25 
Ако во студентските домови останат непополнети 

маста, истите можат да се пополнуваат со студенти кои 
не ги исполнуваат условите согласно овој правилник, 
со тоа што ќе ја плаќаат полната економска цена за 
сместување и исхрана. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за условите, начинот 
и постапката за прием, сместување и исхрана на сту-
дентите во државните студентски домови во Република 
Македонија (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 52/2000, 50/2002 и 43/2003).  

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 16-5873/1            Министер, 

23 јули 2007 година                   Сулејман Рушити, с.р. 
  Скопје 

__________ 
1202. 

Врз основа на член 31 од Законот за ученичкиот 
стандард (,,Службен весник на Република Македонија” 
бр. 52/05), министерот за образование и наука донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗРЕКУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКИТЕ 
МЕРКИ ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ  

Член 1 
Со ова упатство се уредува начинот на изрекување-

то на педагошките мерки во јавните ученички домови. 
 

Член 2 
Педагошките мерки во јавните ученички домови 

(во натамошниот текст: домови) се изрекуваат на уче-
ници кои вршат повреда на должностите и не ги испол-
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нуваат обврските  утврдени со актите на домот,  а со 
цел да се постигне чувство на одговорност и спречува-
ње на негативни појави. 

 
Член 2 

Педагошките мерки се изрекуваат објективно, од-
мерено, праведно и педагошки одговорно. 

Педагошките мерки се изрекуваат индивидуално за 
секој ученик по претходно согледување и анализирање 
на околностите кои довеле до потребата од нивно изре-
кување. 

 
Член 3 

Пред изрекувањето на педагошките мерки се разго-
вара  со ученикот и со родителот, односно старателот. 

Разговорот го води комисија составена од раково-
дителот на воспитната група, стручен соработник, а по 
потреба и директорот, при што се води записник. 

 
Член 4 

При изрекувањето на педагошките мерки не треба 
да се навредува личноста на ученикот. 

 
Член 5 

На учениците кои не се придржуваат на утврдениот 
куќен ред може да им се изрече педагошка мерка : 

- писмена опомена; 
- опомена пред отстранувањеод ученичкиот дом, и 
- отстранување од ученичкиот дом (забрана на ко-

ристење на услугите во домот). 
 

Член 6 
Педагошките мерки се применуваат постапно. 
 

Член 7 
За повреда на должностите и неисполнување на об-

врските, односно за служење со измама, невистини, 
фалсификување на документи и сл., на ученикот му се 
изрекува писмена опомена. 

За потешки повреди на должностите и неисполну-
вање на обврските од став 1 на овој член на ученикот 
му се изрекува опомена пред отстранување од домот. 

За најтешките повреди од став 1 на овој член на 
ученикот му се изрекува педагошка мерка отстранува-
ње од домот. 

 
Член 8 

Педагошката мерка писмена опомена на ученикот 
ја изрекува раководителот на воспитната група или ди-
ректорот заради повреда на должностите и неисполну-
вање на обврските и тоа за: 

- однесување кое е штетно за угледот на домот; 
- непримерен однос кон домот, воспитувачот и кон 

другите вработени лица во домот; 
- непримерен однос на ученикот кон другите учени-

ци во домот; 
- неодговорен однос кон домот; 
- нарушување на куќниот ред и др. 
 

Член 9 
Педагошката мерка опомена пред отстранување на 

ученикот од домот, ја изрекува советот на воспитувачи 
заради повреда на должностите и неисполнување на 
одговорностите, и тоа за: 

- крадење или лажење во домот; 
- доаѓање во домот под дејство на алкохол или дрога; 
- поседување и уживање на алкохол или дрога или 

алкохолизираност на ученикот во домот; 
- уништување на имотот на домот и имотот на соу-

чениците или вработените во домот; 
- внесување предмети и средства со кои се загрозу-

ва сигурноста на луѓето и имотот на домот; 
- зачестени повторувања на повредите од алинеја 1 

до алинеја 5 на овој член. 

Член 10 
Педагошката мерка отстранување на ученикот од 

домот ја изрекува советот на воспитувачи заради по-
вреда на должностите и неисполнување на обврските, и 
тоа за: 

- тенденциозни потешки повреди на куќниот ред и 
нивно натамошно зголемување; 

- психичко, физичко и полово насилство; 
- насилно изразување на нетрпеливост кон другите 

во домот; 
- продажба на дрога или наведување на други лица 

кон уживање на дрога поради што се загрозува живо-
тот на другите ученици; 

- фалсификување или уништување на педагошката 
евиденција или други службени документи; 

- закана со средства со кои лесно се загрозува си-
гурноста на луѓето и имотот; 

- зачестени повторувања на повредите од алинеја 1 
до алинеја 6 на овој член.  

Член 11 
Предлог за поведување постапка за изрекување на 

педагошка мерка може да  поднесе раководителот на 
воспитната група или друго лице кое работи во домот, 
родител или ученик. 

Постапката за изрекување педагошки мерки ја води 
раководителот на воспитната група. 

Раководителот на воспитната група во рамките на 
своите надлежности, води писмена документација за 
преземените педагошки мерки за спречување на повре-
дите на должностите и неисполнување на обврските на 
ученикот. Во документацијата се содржат податоци за 
одржаните разговори со ученикот, родителот, стручни-
от соработник, писмени известувања на родителот, 
надлежни институции и сл. 

 
Член 12 

Родителот, односно старателот на ученикот треба 
да учествува при водењето на постапката за изрекува-
ње на педагошката мерка (да присуствува на закажани-
те средби со раководителот на воспитната група, 
стручниот соработник или директорот на домот). 

Во случај на отсуство на родителот или негово не-
доаѓање на закажаните средби, раководителот на вос-
питната група уредно доставува препорачано известу-
вање (покана за разговор, закажан термин, цел на раз-
говорот и сл.). 

Ако родителот и на втората уредно доставена пока-
на не се јави во домот, тогаш раководителот на воспит-
ната група, односно совет на воспитувачи ја изрекува 
педагошката мерка. 

 
Член 13 

Изречената педагошка мерка се образложува со цел 
таа да биде разбирлива и во писмена форма со правна 
поука се доставува до ученикот и родителот, односно 
старателот. 

Изречената педагошка мерка се внесува во досието на 
ученикот, односно во дневникот на воспитната група. 

 
Член 14 

Приговорот против одлуката за изрекување на пе-
дагошката мерка, опомена пред отстранување и отстра-
нување од домот, кој се доставува до органот на упра-
вување на домот, ученикот може да го подготви сам 
или притоа да му помогнат воспитувачите, стручните 
соработници од домот кои ученикот ќе ги избере.  

Член 15 
При донесувањето на педагошки мерки особено се 

земаат предвид зрелоста на ученикот, побудите заради 
кои ја направил повредата, околностите во кои била на-
правена повредата, размерите на можните последици, 
како и другите околности значајни за изрекување на 
мерките. 
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Член 16 
Во текот на учебната година кога ќе се утврди дека 

педагошката мерка ја постигнала својата цел, органот 
кој ја изрекол педагошката мерка може да отпочне по-
стапка за нејзино укинување. Постапката се отпочнува 
со усвојување заклучок на советот на воспитувачите, 
односно органот кој ја изрекол мерката. 

Педагошките мерки кои се укинати се сметаат за 
неизречени. 

За укинувањето на мерката се известува ученикот и 
родителот. 

 
Член 17 

Раководителот на воспитната група, односно дире-
кторот на домот заради прекршување на постапките 
или други оправдани причини, може да го спречи изре-
кувањето на педагошката мерка. 

 
Член 18 

Ако се утврди грешка или пропуст при изрекување-
то на педагошката мерка, домот мерката ќе ја промени 
или укине. За тоа се известува ученикот и родителот, 
односно старателот. 

 
Член 19 

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи членот 20 во делот ,,и за учениците 
во ученичките домови,,  од Упатството за начинот на 
изрекување на педагошки мерки во јавните средни учи-
лишта (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.47/2005). 

 
Член 20 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 16-5871/1                     Министер,  

23 јули 2007 година                   Сулејман Рушити, с.р. 
    Скопје 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1203. 
Врз основа на член 53 став 4 од Законот за животна 

средина (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 53/05, 81/05 и 24/07), министерот за животна среди-
на и просторно планирање, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ВО ВРСКА 
СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и постап-
ката на обезбедување пристап до информациите од об-
ласта на животната средина.  

 
Член 2 

Информациите за животната средина согласно член 
51 став (2) од Законот за животна средина, субјектите 
во рамките на своите овластувања ги доставуваат и об-
јавуваат потполни, точни и споредливи.  

Член 3 
Правото на пристап до информации за животната 

средина им припаѓа на сите баратели на ист начин и 
под еднакви услови и тие се рамноправни во нивното 
остварување. 

На барањата за пристап до информации за животна 
средина се одговара според редоследот на пристигна-
тите барања, а согласно временскиот период потребен 
за подготвување на одговорите по барањата.  

Член 4 
Субјектите со цел да обезбедат полесен пристап до 

информациите за животната средина: 
- одржуваат регистри или евиденција на информа-

циите за животна средина со кои располагаат; 
- воспоставуваат и одржуваат капацитети за преба-

рување на бараните информации со помош на компју-
тери; 

- определуваат информативни места - пунктови за 
разгледување на информациите со назнаки за тоа каде 
можат да се најдат таквите информации; 

- постепено обезбедуваат информациите да бидат 
достапни во електронски бази заради овозможување на 
пристап до информациите по пат на телекомуникаци-
ските мрежи; 

- информациите за животна средина редовно ги 
ажурираат; 

- во своите простори на видно место, како и на сво-
јата web страна го ставаат на располагање барањето за 
пристап до информации за животна средина од член 5 
став 1 од овој правилник  и 

- на правните и физички лица кои бараат информа-
ции за животна средина им ги даваат истите во закон-
ски утврдените рокови, како и им даваат насоки, сове-
ти и/или им укажуваат на нивните права кои произле-
гуваат согласно Законот за животна средина во делот 
за пристап до информации.  

 
Член 5 

Барателот го остварување правото за пристап до 
информации со поднесување на барање за пристап до 
информации за животна средина до субјектите усно,  
писмено или електронски.  

Содржината на барањето за пристап до информа-
ции за животна средина треба да ги содржи елементите 
согласно Законот за слободен пристап до информации 
од јавен карактер. 

 
Член 6 

Субјектите заради обезбедување на право на при-
стап до информациите за животната средина определу-
ваат службено лице. 

 
Службеното лице од став 1 на овој член ги врши 

следните работи: 
- се грижи за редовното објавување на информаци-

ите за животна средина на web страната на субјектот 
или преку печатените или електронски медиуми; 

- го унапредува начинот на обработка, класифици-
рање, чување и објавување на информациите за живот-
на средина кои се содржани во службената документа-
ција; 

- се грижи секое поединечно барање за пристап до 
информациите за животна средина да биде навремено 
одговорено; 

- дава неопходна помош на подносителите на бара-
њата во врска со остварувања на правото за пристап до 
информации за животна средина и 

- води посебна евиденција за поднесените барања за 
пристап до информации за животната средина како и 
за одговорите по истите.   

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на  објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 07-4001/10              Министер, 

19 јули 2007 година                         Џелил Бајрами, с.р. 
     Скопје  
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1204. 
Врз основа на член 85 став (6) од Законот за живот-

на средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 
24/07), министерот за животна средина и просторно 
планирање го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ 
НА НЕЈЗИНАТА РАБОТА, ПРОГРАМАТА И НА-
ЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИС-
ПИТ, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ И НАЧИНОТ 
НА СТЕКНУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА СТАТУС НА 
ЕКСПЕРТ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА 
ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КАКО 
И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ 
И ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
Со овој правилник се пропишува составот на коми-

сијата и начинот на нејзината работа, програмата и начи-
нот на полагање на стручниот испит, висината на надо-
местокот за полагање на стручниот испит и надоместо-
кот за воспоставување и одржување на Листата на екс-
перти за оцена на влијание врз животната средина (во 
понатамошниот текст: листа на експерти) и начинот на 
стекнување и губење на статус на експерт за оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина.  

 
Член 2 

Дефиниции 
Одделни поими употребени во овој Правилник го 

имаат следното значење: 
1. Експерт за оцена на влијанијата на проектите 

врз животната средина е физичко лице кое поседува 
потврда со која се докажува дека го положил испитот 
за оцена на влијанијата на проектите врз животната 
средина и кој поседува потврда дека е ставен на листа-
та на експерти за животната средина, што ја одржува 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање. 

2. Професионално знаење за оцена на влијанија-
та на проектите врз животната средина претставува 
потврдено знаење што се докажува со постоење на ва-
лидна потврда дека физичкото лице го положил испи-
тот за оцена на влијанијата на проектите врз животната 
средина.  

3. Листа на експерти за оцена на влијанието на 
проектите врз животната средина е ажуриран список 
на физички лица - експерти за оцена на влијанијата на 
проектите врз животната средина, што ја одржува Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње. 
 

II. СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА 
НЕЈЗИНА РАБОТА 

 
Член 3 

Комисија за полагање на испит за оцена на  
влијанието на проекти врз животната средина 

(1) Стручниот испит за оцена на влијанието на про-
ектите врз животната средина се полага пред Комисија 
за полагање на испит за  оцена на влијанијата на прое-
ктите врз животната средина (во понатамошниот текст: 
Испитна Комисија)   

(2) Испитната Комисија се формира во состав од: 
- тројца претставници од органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната 
средина и нивни заменици; 

- еден претставник од органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на здравството и не-
гов заменик член; 

- еден член - истакнат експерт од областа на живот-
ната средина и негов заменик член.  

(3) Членовите на испитната комисија и нивните за-
меници се именуваат со мандат од две години.  

(4) Членовите на испитна комисија и нивните заме-
ници можат да се именуваат за членови на испитна ко-
мисија најмногу два пати едно подруго.  

 (5) Членовите на испитната комисија од своите ре-
дови избираат претседател и заменик претседател, со 
мандат од една година. 

(6) Испитната комисија одлучува со мнозинство 
гласови.  

(7) Кога член на испитна комисија е спречен да 
присуствува на работата на испитната комисија, тој е 
должен за тоа и за причините заради кои е спречен да 
присуствува,  да го извести претседателот на испитна 
комисија. 

(8) Во случајот од став (7) од овој член, претседате-
лот на испитна комисија е должен да го повика на ра-
ботата на испитната комисија, да присуствува замени-
кот член, при што треба да води сметка секогаш во ра-
ботата на испитна комисија да има најмалку еден пре-
ставник од органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина и од органот 
на државната управа надлежен за работите од областа 
на здравството.  

(9) За својата работа, испитната комисија води за-
писник. 

(10) Испитната комисијата донесува Деловник за 
својата работа. 

(11) Административно техничките работи на Ис-
питната Комисија ги врши Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

(12) Испитната комисија,  може да  донесе технич-
ки упатства за спроведувањето на испитот.  

 
III. ПРОГРАМА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ 
 

Член 4 
Програма за полагање на испит 

(1) Стручниот испит  за оцена на влијанието на про-
ектот врз животната средина се полага според Програ-
ма за полагање на испит, која е дадена во прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

(2) Програмата од став (1) на овој член се објавува 
на веб страната на министерството за животна средина 
и просторно планирање и се ажурира најмалку еднаш 
годишно. 

 
Член 5 

Барање за полагање на стручен испит 
(1) Кандидатот  кој има намера да полага стручен 

испит за оцена на влијанието на проектите врз живот-
ната средина (во понатамошниот текст: испит), и да би-
де вклучен на листата на експерти поднесува барање 
до органот на државната управа надлежен за работите 
од областа на животната средина. 

(2) Кон барањето кандидатот ги приложува следни-
те документи: 

1. Доказ за завршено високо образование; 
2. Доказ за работното искуство; 
3. Лична изјава за намерата за полагање на испит 

или/и за ставање на листата, во која ја посочува својата 
специфична област на делување, демонстрира како ги 
задоволува бараните услови за ставање на листа. Лич-
ната изјава треба да биде напишата на А4 формат со не 
повеќе од 3.000 карактери или 2 страни; 

4. Портфолио за својата работа во кое ќе ги прика-
же најрелевнантните активности спроведени во обла-
ста на заштитата на животната средина и оцената на 
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влијанијата на проектите врз животната средина. Пор-
тфолиото ќе биде напишано во А4 формат со не повеќе 
од 6.500 карактери или 4 страни; 

5. Најмалку една затворена препорака за личните и 
професионалните особини на физичкото лице подноси-
тел на барањето;  

6. Сопствена биографија; 
7. Уплатница од 3.000 ден;  
(3) Барањето со приложените документи физичкото 

лице го доставува во затворен коверт на кој пишува: 
“Барање за полагање на испит за оцена на влијанијата 
на проектите врз животната средина” и посебна назна-
ка “не отворај”. 

 
Член 6 

Организирање на испит 
(1) Испитна комисија е должна да организира пола-

гање на испит при поднесени најмалку пет барања за 
полагање на испит за оцена на влијанијата на проекти-
те врз животната средина.  

(2) Испитот се спроведува два пати годишно во за-
висност од бројот на пријавени кандидати. 

 
Член 7 

Содржина на Испитот 
(1) Полагањето  на испитот се состои во два дела: 
- Прв дел - полагање на писмен испит 
- Втор дел - полагање на усмен испит 
(2) Писмениот испит се состои во два дела и тоа: 
- одговарање на прашања во писмена форма 
- анализа на случај.  
(3) Прашањата од писмениот испит од став (2) али-

неја 1 од овој член се во распон најмалку 25, а најмногу 
40 прашања по број. 

(4) Усмениот и писмениот дел се водат на македон-
ски јазик, со кирилично писмо, освен во случаите од 
член 21 од овој правилник.  

Член 8 
Полагање на писмен испит 

(1) Физичкото лице подносител на барањето за по-
лагање на стручниот испит за оцена на влијанијата на 
проектите врз животната средина (во понатамошниот 
текст: кандидатот) задолжително се повикува да го по-
лага писмениот испит најмалку 30 дена пред денот на 
одржувањето на усмениот испит. 

(2) Повикот од став (1) од овој член се врши преку 
оглас во кој се наведува точниот датум и место на одр-
жување на полагањето на испитот, а се објавува: 

- во најмалку два дневни весника и 
- на интернет страната на органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната 
средина.        

Член 9 
Анализа на случај 

Анализата на случај од член 7 став (2) алинеја 2 од 
овој правилник се состои од: 

- краток опис на случај со предложени алтернативи, 
кој кандидатот го анализира од аспект на предложени-
те алтернативи, местоположбата на проектот, економ-
ската состојба и инволвираните страни, и  

- подготовка на решение во вид на предлог одлука 
за случајот. 

  
Член 10 

Усмен испит 
(1) Усмениот испит се закажува најмалку 7 дена, а 

најдоцна во рок од 15 дена по одржувањето на писме-
ниот испит. Усмениот испит се закажува на денот на 
одржувањето на писмениот испит. 

(2) Усменит испит се состои во: 
- презентација на кандидатот. 
- поставување прашања и  
- одговарање на прашања. 

Член 11 
Презентација 

(1) Одржувањето на презентацијата се врши од 
страна на  кандидатот, во која тој го искажува неговото 
дотогашно професионално искуство и објаснување на 
анализата на случајот и причините за предложеното ре-
шение од писмениот испит. Презентацијата се врши во 
траење од најмногу 30 минути, за која може да се упо-
требуваат помошни технички средства.  

(2) Обезбедување на технички средства кандидатот, 
треба да го најави кај испитната комисија најмалку три 
дена пред одржувањето на усмениот испит.  

(3) Испитната комисија е должна да обезбеди по-
мошни технички средства и тоа: графоскоп, ЛЦД прое-
ктор и персонален компјутер.  

 
Член 12 

Одговор на прашања 
Членовите на испитна комисија, поставуваат пра-

шања до кандидатот, во врска со презентацијата од 
член 11 од овој правилник.   

 
Член 13 

Подготовка на прашањата за писмениот испит 
(1) Прашањата за писмениот дел на испитот и за 

оцената на случајот се подготвуваат од страна на пре-
тседателот на испитна комисија, за секој испит оддел-
но. Членовите на испитната комисија до претседателот 
на испитна комисија предложуваат прашања кои ќе би-
дат поставени на испитот.  

(2) Прашањата се подготвуваат еден ден пред одр-
жувањето на испитот и истите се од доверлив карактер.  

 
Член 14 

Оцена на поднесените документи 
(1) Пред  започнување на писмениот испит, испит-

ната комисија, во присуство на кандидатите, ги отвара 
ковертите добиени од кандидатите и ја проверува нив-
ната веродостојност. Доколку испитна комисија утврди 
дека доставената документација не е потполна, за тоа 
веднаш го известува кандидатот и го задолжува во 
определен рок, пред одржувањето на усменит испит, да 
ги комплетира и достави бараните документи.  

(2) Рокот од став (1) од овој член несмее да биде по-
долг од 7 денa.  

(3) Доколку кандидатот не постапил согласно ука-
жувањето на испитната комисија од став (1) од овој 
член, или не ја доставил бараната информација во 
определениот рок, се смета дека се откажал од своето 
барање.  

 
Член 15 

Оцена за положен испит 
(1) Оцената на знаењето се врши со добивање на 

оцена во форма на “положил” и “неположил” за писме-
ниот и усниот дел посебно. 

(2) Услов за полагање на усмен испит е кандидатот 
да го положил писмениот дел од испитот. 

(3) Кандидатот ќе биде ставен на листата на експер-
ти само ако има добиено оцена “положил” за испитот.  

(4) Кандидатот кој добил оцена “неположил” може 
да го полага испитот најкасно една година од денот ко-
га ја добил оцената.  

 
Член 16 

Добивање на оцена за писмениот дел од испитот 
(1) Оценка положил за писмениот дел од испитот се 

добива ако кандидатот одговорил точно на најмалку 65 
% од вкупниот број на бодови од прашањата и добил 
оцена “положил” од најмалку три члена од испитна ко-
мисија при оцена на одговорот за анализа на случајот.  

(2) Оцената „положил” за анализа на случајот чле-
новите ја даваат усно на состанокот на испитната ко-
мисија.  
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Член 17 
Добивање на оцена за усмениот дел од испитот 
(1) Членовите на испитна комисија, веднаш по завр-

шувањето на усмениот дел од испитот, за усмениот дел 
од испитот го оценуваат секој кандидат одделно, во 
присуство на кандидатот.  

(2) Оцената се запишува на посебно заверен обра-
зец од органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на животната средина и претседателот 
на испитна комисија, кој се става во затворен коверт, 
на кој стои името на кандидатот.  

(3) Ковертот се дава на Претседателот на испитната 
комисија, кој откако ќе ги добие сите коверти од чле-
новите на испитна комисија, ги отвара и ги соопштува 
поедниечните оцени на секој член.  

(4) Конечната оцена ја соопштува претседателот на 
испитна комисија, во присуство на кандидатот.  

(5) Кандидатот се смета дека го положил усмениот 
дел од испитот, доколку најмалку три членови на ис-
питната комисија го оцениле со “положил”.  

 
Член 18 

Критериуми за оцена на кадидатот 
При оцената на кандидатот, членовите на испитна 

комисија посебно водат сметка за следните покажани 
способности на кандидатот: 

- познавање на постапката и суштината на оцената 
на влијанијата на проектите врз животната средина; 

- познавање на научните, социјалните и хуманитар-
ните апсекти на влијанијата на проектите врз животна-
та средина и човекот и неговото здравје; 

- посебно покажано знаење за посебни преферира-
ни - спрецифични области на делување; 

- способности да ги истражува и оценува еколошки-
те проблеми и да идентификува решенија; 

- способност да донесува балансирани одлуки, зас-
новани на објективни проценки; 

- способности за презентирање, говор и фасилити-
рање; 

- општо познавање на концептот на одржлив развој. 
 

Член 19 
Потврда 

(1) На кандидатот кој го положил испитот и ги ис-
полнува условите од член 85 од Законот за животна 
средина, органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина му издава по-
тврда за положен испит за оцена на влијание врз жи-
вотната средина со назнака дека кандидатот се стекнал 
со статус на експерт за оцена на влијанијата на прое-
ктите врз животната средина, како и потврда дека кан-
дидатот е вклучен во Листата на експерти за оцена на 
влијанијата на проектите врз животната средина.  

(2) На кандидатот кој положил дел од испитот орга-
нот на државната управа надлежен за работите од обла-
ста на животната средина му издава потврда за поло-
жен дел од испитот. 

(3) На кандидатот кој го положил испитот, но не ги ис-
полнува условите од член 85 став 2 од Законот за животна 
средина за вклучување во листа на експерти, органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина, му издава потврда за професионално знаење 
за оцена на влијание за животна средина.  

(4) Потврдите од став (1), (2) и (3) од овој член ја потпи-
шуваат министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната сре-
дина и претседателот на испитната комисија. 

 
Член 20 

Важност на потврдите 
(1) Потврдите од член 19 од овој правилник се изда-

ва со важност од пет години. 
(2) Потврдите можат да се продолжат за дополни-

телни пет години со барање.  

Член 21 
Странско физичко лице 

(1) Кога како кандидат се јавува странско физичко 
лице, кандидатот кон барањето за полагање на испит, 
приложува посебен коверт во кој е наведен јазикот на 
кој сака да се одвива полагањето на испитот. 

(2) Во случај од став 1 на овој член, кандидатот е 
должен да ги сноси реалните трошоци за потребниот 
превод за полагањето на испитот, кој опфаќа писмен 
преводот на прашањата и случајот и нивните одговори, 
како и усмен превод во текот на усмениот испит. 

 (5) При подготовката на писмениот испит за стран-
ско физичко лице треба да се води сметка за потребно-
то време за превод. 

(6) Странското физичко лице потребните докумен-
ти во барањето ги доставува преведени на македонски 
јазик со кирилско писмо. 

 
Член 22 

Објавување на информации 
(1) Кандидатите кои се здобиле со потврда за става-

ње на листа, се должни во рок од 15 дена до органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина да достават пополнет образецот 
(електронски и писмено) за информациите кои сакаат 
да бидат објавени на интернет страната на органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина. 

(2) Органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на животната средина е должен инфор-
мациите од образецот да ги објават на листата и да ги 
направат достапни на интернет страната на министерс-
твото, во рок од 7 дена од денот на доставувањето на 
образецот. 

  
Член 23 

Трошоци за спроведување на испит 
 
Трошоците за спроведување на испитот се на товар 

на  кандидатот.  
 

IV. ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГА-
ЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ВИСИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОКОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖУ-
ВАЊЕ НА ЛИСТА НА ЕКСПЕРТИ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИ-
ЈАНИЈА НА ПРОЕКТИ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Член 24 

Надоместок за полагање на испитот 
Надоместокот за полагање на стручниот испит из-

несува 2.000 денари. 
Надоместокот за воспоставување и одржување на 

листата на експерти изнесува 1.000 денари. 
 

V. НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА СТА-
ТУС НА ЕКСПЕРТ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО НА  

ПРОЕКТИТЕ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 25 
Стекнување статус на експерт за оцена на влијани-

јата на проектите врз животната средина 
(1) Статусот експерт за оцена на влијанијата на про-

ектите врз животната средина се стекнува со: 
- оцена на професионалното знаење на физичкото 

лице преку полагање на испит и 
- со впишување на податоците за физичкото лице 

во Листа на експерти за оцена на влијанијата на прое-
ктите врз животната средина (во понатамошниот текст: 
Листа) . 

(2) Оцената на професионалното знаење од став (1) 
алинеја 1 од овој член го врши Комисија за испит за 
оцена на влијанијата на проектите врз животната сре-
дина. 
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Член 26 
Губење на статус на експерт за оцена на влијанијата  

на проектите врз животната средина 
 
Статусот експерт за оцена на влијанијата на прое-

ктите врз животната средина се губи во случаите утвр-
дени во член 28 и 29 од овој правилник. 
 

VI. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВКЛУЧУВАЊЕ И 
ИСКЛУЧУВАЊЕ ОД ЛИСТАТА НА ЕКСПЕРТИ 

 
Член 27 

Вклучување во Листата на експерти 
(1) Органот на државната управа надлежен за врше-

ње на работите од областа на животната средина, е 
должно во рок од 7 дена од денот на доставувањето на 
информациите од член 22 од овој правилник да го 
вклучи кандидатот во Листата на експерти и да му из-
даде потврда за вклучување во Листата на експерти 
согласно член 19 став (1) од овој правилник. 

(2) Физичкото лице кое не ги исполнува условите за 
ставање на листата на експерти, а го положило испи-
тот, по исполнување на условите од член 85 од Законот 
за животна средина, може да бара вклучување на ли-
стата на експерти. 

 
Член 28 

Исклучување од листата на експерти по службена 
должност 

(1) Од листата се исклучуват експертите по службе-
на должност во случај на: 

- истекување на рокот за кој била издадена потврдата; 
- настапување смрт на експертот;  
- губење на деловна способност;  
- барање на експертот; 
(2) За исклучувањето на експертот од став 1 на овој 

член министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животна 
средина донесува решение за исклучување на експерт 
од листата. 

 
Член 29 

Исклучување во посебни случаи 
(1) Од листата на експерти ќе се исклучи експертот 

во случај на: 
- два пати добиено негативна оцена на извештајот 

за соодветноста на студијата за оцена на влијанието врз 
животната средина подготвена од експертот; 

- сериозно или повеќе кратно прекрушување на за-
коните од областа на животната средина при спроведу-
вање на постапка за оцена на влијанијата на проектите 
врз животната средина; и 

- доколку со судска одлука се потврди доведување 
во заблуда или неточно изнесување на податоци или 
нивна злоупреба при спроведување на постапка за оце-
на на влијанијата на проектите врз животната средина; 

(2) Во случај на сознанија за постоење на случаи од 
став 1 на овој член за експерт кој е ставен на листата, 
комисијата е должна да расправа за тоа, и да донесе од-
лука за исклучување на екпертот од листата.  

(3) Комисијата е должна да расправа за случајот на 
барање поднесено од членовите на комисијата или од 
друго физичко лице, како и на барање на органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина . 

(4) Врз основа на одлуката на комисијата, министе-
рот за животна средина и просторно планирање доне-
сува решение за исклучување на експертот од листата.  

(5) Доколку експертот со решение е исклучен од 
Листата на експерти, истиот не може да поднесе бара-
ње за вклучување на Листата во рок од три години од 
денот на донесувањето на решението за исклучување. 
За повторното вклучување на експертот е должен да го 
полага писмениот и усмениот дел од испитот.  

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 30 
Со влегувањето во сила на овој правилник преста-

нува да важи Правилникот за дополнителни критериу-
ми, начинот, постапката и надоместокот на трошоците 
за вклучување и исклучување од лисстата на експерти 
за оцена на влијанието на проектот врз животната сре-
дина (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
33/06). 

 
Член 31 

Влегување во сила 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.  

  
Бр. 07-4318/1               Министер за животна средина 

17 јули 2007 година                и просторно планирање, 
    Скопје                           Џелил Бајрами, с.р. 
      

ПРИЛОГ  
Програма за полагање на стручен испит за оцена на 
влијанието на проектите врз животната средина 

 
Тема за писмениот дел на испитот 
1. Законодавството што се однесува на постапката 

за оцена на влијанијата на проектите врз животната 
средина и учеството на јавноста во донесувањето одлу-
ки; 

2. Законодавството од областа на водата, воздухот, 
заштита на природата, отпадот, бучавата, хемикалиите  
и други закони поврзани со областа на животната сре-
дина; 

3. Законодавстото од областа на просторното и ур-
банистичкото планирање, инвестиционите работи и ур-
баниот развој; 

4. Познавање од финансиска и економската област; 
5. Концептот на одржлив развој; и 
6. Здравствени аспекти на оцената на влијанијата на 

проектите врз животната средина   
Список на литература за подготовка на испитот 
1. Закон за животна средина  
2. Закон за управување со отпад  
3. Закон за квалитет на амбиентниот воздух  
4. Закон за заштита на природата  
5. Закон за водите  
6. Закон за заштита од  бучава во животната средина 
7. Закон за просторно и урбанистичко планирање  
8. Закон за локална самоуправа  
9. Закон за градење  
10. Закон за минерални суровини  
11. Закон за концесии  
12. Закон за шумите, 
13. Закон за хемикалии 
14. Закон за спроведување на Просторниот План  
15. Просторен План на РМ  
16. Национален Еколошки Акционен План 1 и На-

ционален Еколошки Акционен План 2  
17. Директива за оцена на влијание врз животната 

средина  
18. Упатства за спроведување на постапката за оце-

на на влијанието врз жировната средина 
19. Закон за ратификација на конвенцијата за оцена 

на влијанието во прекуграничен контекст (ЕСПО Кон-
венција)  

20. Архуска Конвенција  
21. Стратегија за биодиверзитет  
22. Закон за организација и работа на органи на др-

жавната управа  
23. Подзаконски акти за спроведување на постапка-

та за оцена на влијанието врз животната средина  
24. Подзаконски акти донесени врз основа на горе-

наведените закони.  
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Покрај горенаведената литература, потребно е и ре-
довно следење на новите прописи од областа на живот-
ната средина, стратешките и планските документи што 
ги донесува Министерството за животна средина и 
просторно планирање, друг орган на државната управа 
и Владата на Република Македонија, прописите кои се 
поврзани со постапката за оцена на влијанието на прое-
ктите врз животната средина како и измени и дополну-
вања на постојните прописи 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1205. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05 и 25/07), Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на ден 02.07.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Ѓорѓи Игња-

тов, дипломиран економист од Скопје, со ЕМБГ 
0805961450053 за директор на Брокерската куќа ВИП 
АД Скопје, со седиште на ул. “Ленинова“ бр. 16/1-2, 
1000, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Ѓорѓи Игњатов за дире-
ктор на Брокерската куќа ВИП АД Скопје се дава за пери-
одот до одржувањето на првото годишно собрание на 
Друштвото, согласно Статутот на Брокерската куќа УЗП 
бр. 2604/07 од 06.06.2007 година, донесен на ден 22.05.2007 
година, со кој кандидатот е именуван за извршен член на 
Одборот на директори на Брокерската куќа. 

3. Согласноста за именување на Ѓорѓи Игњатов 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на 
ова решение биде разрешено од функцијата директор 
на Брокерската куќа ВИП АД Скопје, со денот на одзе-
мање на  согласноста за именување на директор од 
страна на Комисијата за хартии од вредност и во други 
случаи утврдени со закон. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-1765/3          Комисија за хартии од вредност   

2 јули 2007 година                      Претседател,  
   Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
1206. 

Врз основа на член 107 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност на седницата одржана на ден 02.07.2007 година, 
донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  

БРОКЕРСКА КУЌА  
1. Се дава дозвола за работење на брокерската куќа 

ВИП АД Скопје, со седиште на ул. “Ленинова“ бр. 
16/1-2, 1000 Скопје, Република Македонија. 

2. Брокерската куќа ВИП АД Скопје, согласно со 
член 94 од Законот за хартии од вредност ќе ги врши 
следниве работи: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот;  

- купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка;  

- управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент;  

- вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавач на хартии од вредност потребни за успешна 
јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен 
откуп на непродадените хартии од вредност;  

- вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавач на хартии од вредност потребни за успешна 
јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен 
откуп на непродадените хартии од вредност;  

- дејствување како покровител при котација;  
- инвестиционо советување и  
- извршување на трансакции и активности за сметка 

на трети лица потребни за преземање на едно акцио-
нерско друштво во согласност со Законот за преземање 
на акционерски друштва. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

4. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 07-1764/6         Комисија за хартии од вредност   

2 јули 2007 година                     Претседател,  
    Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

__________ 
  
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1207. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ” бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Руница - Општи-
на Липково. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Руница, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

  
      Бр. 09-8731/1                      Директор, 
20 јули 2007 година          Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје   

 
___________ 

1208. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ” бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Велгошти - Оп-
штина Охрид. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Велгошти, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

  
      Бр. 09-8730/1                      Директор, 
20 јули 2007 година               Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје   
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1209. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ” бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Ќоселија - Оп-
штина Радовиш. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Ќоселија, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

  
      Бр. 09-8749/1                        Директор, 
23 јули 2007 година               Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје   

___________ 
1210. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ” бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена установениот катастар на нед-
вижностите за катастарската општина Ораовец - Оп-
штина Велес. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Ораовец, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

  
      Бр. 09-8732/1                             Директор, 
20 јули 2007 година         Љупчо Георгиевски, с.р. 
         Скопје   

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1211. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006 и 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 23 јули 
2007 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕР-
ГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА  
1. На Друштво за производство, трговија и услуги 

БАЛКАН ЕНЕРЏИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, му сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност тр-
говија со електрична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 
Бр. 02-1161/1                              Претседател,  

23 јули 2007 година                    Славе Ивановски, с.р. 
    Скопје 
 
Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛ-

КАН ЕНЕРЏИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ул. “Димо 
Хаџи Димов“ бр.24, 1000 Скопје, Република Македони-
ја  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
23 јули 2007 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
23 јули 2017 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 19.10.1/07 
 
7. Број на деловниот субјект - 6151400 
          
8. Единствен даночен број - 4030006608168 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија или во 
странство, заради натамошна продажба на носителот 
на лиценца за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста: 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квалифи-
куваните потрошувачи во согласност со склучените до-
говори; 
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- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија кои се обврзал да ги 
испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и за-
штита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и тех-
ничките нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос и системот за дистрибуција на електрична 
енергија; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната година, за секој месец поодделно. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но Табела 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одзе 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
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