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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1836.
Врз основа на член 57 став (2) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“
бр.145/10, 53/11), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОДАТОЦИТЕ КОИ СЕ ВОДАТ ЗА СЕКОЈА ХЕМИКАЛИЈА ВО РЕГИСТАРОТ НА ХЕМИКАЛИИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат податоците кои
се водат за секоја хемикалија во Регистарот на хемикалии (во понатамошниот текст Регистар).
Член 2
Во Регистарот се водат податоци за хемикалиите
кои може да се подведат под едена од царинските тарифни броеви дадени во Списокот на царинските тарифни броеви на хемикалиите, кој е даден во Прилог 1
на овој правилник и е негов составен дел.
Податоци за хемикалиите се содржани во досието
на хемикалијата.
Член 3
Едно досие се доставува за хемикалии кои имаат:
1) исто трговско име,
2) ист хемиски состав, и тоа: исти состојки кои влегуваат во составот на хемикалијата и ист масен удел на
секоја состојка во хемикалијата, освен за супстанци
кои по својата природа немаат дефиниран хемиски состав.
Посебно досие се доставува за хемикалии кои се
разликуваат во некој од елементите од став 1 на овој
член, освен ако разликите се однесуваат на шаржи.
Формата и содржината на досиејата се дадени во
Прилог 3 од овој правилник и е негов составен дел.
Член 4
Податоците кои се водат за хемикалијата во Регистарот се:
1 ) општи податоци за хемикалијата,
2) потекло на хемикалијата,
3) начин на користење на хемикалијата,
4) класификација на хемикалијата,
5) состав на хемикалијата,
6) содржина на испарливи органски материи,
7) поблизок опис на начинот на користење на супстанцата која предизвикува загриженост, односно смесата што ја содржи таа супстанца, можните алтернативни супстанци и други податоци.
Член 5
Општите податоци за хемикалијата содржат: трговско име на хемикалијата; број на хемикалии во групата
хемикалии; царински тарифен број; количеството во
коешто хемикалијата е ставена во промет на годишно
ниво.
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Член 6
Податоците за потеклото на хемикалијата содржат:
информација за тоа дали хемикалијата е произведена
во Република Македонија или е увезена.
Ако хемикалијата е произведена во Република Македонија, содржи и податоци за количеството на хемикалијата ставена во промет, односно податоци за количеството на хемикалијата која е извезена.
Ако хемикалијата е увезена, во Пегистарот се впишуваат и податоци за производителот на хемикалијата, земјата на потекло, трговското име на хемикалијата
во земјата на потекло, податоци за причините за увоз
(за сопствени потреби или за ставање во промет).
Член 7
Податоците за начинот на користење на хемикалијата содржат: категоријата на користење и секторот на
индустриите во кои се користи хемикалијата.
За податоците за категоријата на користење, се користат и шифри кои се состојат од латинична буква и
петоцифрен број. Списокот на шифри за категоријата
на користење е даден во Прилог 2, на овој правилник и
е негов составен дел.
Списокот на шифри за категоријата на користење
од став 2 на овој член содржи и упатство за определување на оваа шифра за:
- бои и лакови во зависност од видот на бојата и лакот, функцијата и употребата;
- печатарски бои во зависност од видот на печатот
во кој таа боја се користи, како и материјалот на кој се
печати;
- лепаци во зависност од видот на лепакот и примената.
За податоците за секторот на индустриите во кои се
користи хемикалијата, се користат шифри на дејност
во сообразност со прописот со кој се уредува класификацијата на дејност и Регистарот на едниниците на разместување.
За хемикалиите кои можат да се подведат под царински тарифни броеви кој почнуваат со 28 и 29 покрај
податоците од став 1 на овој член, во Регистарот се
впишуваат и податоци за количеството на хемикалијата за секој од начините на користење изразен во проценти на годишно ниво.
Член 8
Податоците за класификација на хемикалијата содржат: знак на опасност и пишано предупредување, односно пиктограм на опасност и збор за предупредување; ознака на ризикот односно известување за опасноста; ознака за безбедност, односно известување за мерките на претпазливост, а во зависност од тоа врз основа
на кој пропис е извршена класификацијата.
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Член 9
Податоците за составот на хемикалијата содржат:
САЅ број и ЕС број; хемиски назив или трговско име;
знак на опасност и ознака на ризикот,односно збор за
предупредување и известување за опасноста, како и
масениот удел изразен во проценти.
Кога во Регистарот се впишува супстанца, се внесуваат и податоци за нечистотиите, а кога податоците се
однесува на смеса, податоци за составот содржат податоци за хемикалиите кои влегуваат во составот на смесата.
Член 10
Податоците од член 9 став 1 од овој правилник се
даваат за секоја нечистотија содржана во супстанцата и
за секоја супстанца содржана во смесата, ако е класифицирана како опасна, а ако не е класифицирана како
опасна, кога нејзиниот масен удел е поголем од 5%.
Податокот за масениот удел на опасната супстанца
се впишува во Регистарот како точна вредност за сите
супстанци чиј масен удел во хемикалијата е од 0 до
1%, а како цел број за супстанцата чиј масен удел е поголем од 1%.
Кога масениот удел на супстанцата во хемикалијата
варира во зависност од суровините (појдовни супстанци) за производство на таа хемикалија, во Регистарот
се впишува обемот на масениот удел, односно максималната вредност на масениот удел изразен во проценти.
Член 11
Кога во Регистарот се впишуваат детергенти, покрај податоците од член 9 се внесуваат и податоци за
сурфактантот, и тоа: име на производителот, земја на
потекло, трговско име на сурфактантот, како и податоци за биоразградливоста.
Член 12
Ако за определена супстанца е добиено одобрение
за употреба на алтернативен хемиски назив на супстанцата, наместо хемискиот назив се наведува алтернативниот хемиски назив, како и бројот и датумот на
актот со кој е одобрена негова употреба.
Член 13
Кога во Регистарот се впишуваат бои и лакови, се
внесуваат податоци за подкатегоријата на која што
смесата и припаѓа и содржината на испарливи органски материи. Подкатегоријата на смесата се определува
во согласност со прописот со кој се уредуваат ограничувањата и забраните за производство,ставање во промет и користење на хемикалии.
Член 14
Покрај податоците од член 3 од овој правилник, за
супстанца која предизвикува загриженост, односно
смеса којашто ја содржи таа супстанца, во Регистарот
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се внесуваат податоци за: поблизок опис на начинот на
користење; опис на мерките за намалување на ризикот
и предлог начини за систематско следење на користењето.
Податоците содржат информации за алтернативната супстанца, и тоа назив на супстанцата; опасностите,
односно ризикот кои тие супстанци можат да ги предизвикаат по здравјето на луѓето и животната средина,
како и техничките и социо-економските податоци за
изводливоста на замената.
Член 15
Кога во Регистарот се впишува група на хемикалии
кои имаат различни трговски имиња, а ист хемиски состав и иста категорија на користење, група на полимерни хемикалии и хемикалии кои сочинуваат китови, се
доставува досие за секоја хемикалија од групата со
Список на трговски имиња за сите хемикалии од таа
група, кој е даден во Прилог 4 од овој правилник и е
негов составен дел, односно китот, со количината на
секоја хемикалија ставена во промет.
Член 16
Кога во Регистарот се впишува кохерентна група на
хемикалии, се доставува едно досие за сите хемикалии
од групата со додаток на досие од Прилог 4, кој содржи:
- за детергенти: трговско име и количина на секоја
хемикалија од групата ставена во промет, како и хемиски назив или трговско име, САЅ број и ЕС број на состојката според која детергентите меѓусебно се разликуваат;
- за бои и лакови: трговско име на секоја хемикалија од групата; хемиски назив или трговско име, САЅ
број и ЕС број на секоја состојка според која боите и
лаковите меѓусебно се разликуваат, како и масен удел
во проценти на таа состојка, доколку е класифицирана
како опасна;
- за масла и мазива: трговско име на секоја хемикалија од групата и количина на секоја хемикалија од
групата ставена во промет.
Член 17
Покрај податоците содржани во досието, во Регистарот се впишуваат и податоци за подносителот на
пријавата, и тоа: име и адреса; даночен идентификациски број; видот на дејност; име на одговорното лице во
претпријатието; таму каде што е пропишана обврската
да има советник за хемикалиите се впишува и неговото
име.
Член 18
Кога во Регистарот се впишува хемикалија по ново
трговско име, а којашто веке е впишана во Регистарот,
производителот, увозникот или понатамошниот корисник, го доставува регистрацискиот број под кој хемикалијата е впишана во Регистарот, а наместо податоците
од член 3 од овој правилник се доставува:
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- ново трговско име,
- ревидиран безбедносен лист со новото трговско
име,
- количеството на хемикалијата произведена односно ставена во промет со новото трговско име.
Член 19
Група на хемикалии кои имаат различни трговски
имиња а ист хемиски состав и иста категорија на користење се впишуваат во Регистарот како една хемикалија.
Како група хемикалии може да се впише и група од
неколку супстанци кои имаат различни трговски имиња, иста категорија на користење, ист САЅ број односно ЕС број, а кои според својата природа немаат дефиниран хемиски состав.
Група на полимерни хемикали се впишува во Регистарот како една хемикалија, доколку тие полимерни
хемикалии се синтетизирани од исти основни компоненти, а се разликуваат во степенот на полимеризација,
односно во молекуларната структура, а ако хемикалиите од групата на полимерни хемикалии се опасни треба да имаат и иста класификација, исти состојки кои ја
определуваат класификацијата на опасност на полимерната хемикалија и ист опсег на масен удел на тие
состојки.
Опасните и неопасните полимерни хемикалии не
можат да сочинуваат група на полимерни хемикалии
која во Регистарот се впишува како една хемикалија.
Хемикалии кои сочинуваат китови можат да се впишат во Регистарот како една хемикалија.
Кохерентна група хемикалии (бои и лакови, детергенти, масла и мазива) се впишуваат во Регистарот како една хемикалија ако:
- сите хемикалии од таа група се разместуваат во
иста тарифна ознака;
- на сите хемикалии од таа група им е ист делот од
трговското име кој означува стокова или трговска марка;
- сите хемикалии од таа група имаат иста категорија
на користење;
- сите хемикалии од таа група имаат иста класификација, исти состојки кои ја определуваат класификацијата на опасност на хемикалиите и ист опсег на масен удел на тие состојки;
- сите хемикалии од таа група имаат сличен состав,
односно ако хемикалиите во групата на хемикалии се
разликуваат во најмногу две состојки (како што се пигменти или адитиви) и/или во масен удел на состојките
и/или во физички својства.
Опасни и неопасни хемикалии не можат да сочинуваат кохерентна група хемикалии која во Регистарот се
впишува како една хемикалија.
По исклучок од став 5 на овог член, не можат да се
впишуваат во Регистарот како група на хемикалии детергенти кои содржат алергени чиј масен удел е поголем од 0,01%.

31 мај 2012

Член 20
По исклучок од членовите и 9 и 10 од овој правилник, податоците за составот најмалку содржат:
1. за хемикалија којашто е произведена или увезена
на пазарот на Република Македонија во 2010. година:
- за опасни хемикалии: САЅ број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак за опасност и ознака
за ризикот, односно израз за предупредување и известување за опасноста за секоја состојка што ја чини
смесата опасна;
- за детергенти: податоци за сите состојки на детергентите со нивните масени удели од Листата за составот на детергентот чијашто содржина е дадена во правилникот со кој се уредуваат детергенти;
- за полимери: видот на полимерот;
1. за хемикалија којашто е произведена или увезена
на пазарот на Република Македонија во 2011 година:
- за опасни хемикалии: САЅ број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак за опасност и ознака
за ризикот, односно израз за предупредување и известување за опасноста за секоја состојка; а за состојката
што ја чини смесата опасна и опсегот на масен удел
изразен во проценти;
- за хемикалии кои не се класифицирани како опасни: САЅ број и ЕС број; хемиски назив или трговско
име; знак за опасност и ознака за ризикот, односно
израз за предупредување и известување за опасноста за
секоја состојка;
1. за хемикалија којашто е произведена или увезена
на пазарот на Република Македонија во 2012. година:
- за опасни хемикалии: САЅ број и ЕС број; хемиски назив или трговско име; знак за опасност и ознака
за ризикот, односно израз за предупредување и известување за опасноста за секоја состојка и опсег на масен удел за секоја состојка, освен за состојката што ја
чини смесата опасна за која податоците за составот содржат точна вредност на масен удел на таа состојка ако
масениот удел во хемикалијата е од 0% до 1%, а цел
број за состојка чиј масен удел е поголем од 1%;
- за хемикалии кои не се класифицирани како опасни: САЅ број и ЕС број; хемиски назив или трговско
име; знак за опасност и ознака за ризикот, односно
израз за предупредување и известување за опасноста за
секоја состојка и опсег на масен удел за секоја состојка.
Член 21
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 15-4162/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.
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Бр. 67 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 19

Стр. 20 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 55

Стр. 56 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 67

Стр. 68 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 69

Стр. 70 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 71

Стр. 72 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 73

Стр. 74 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 75

Стр. 76 - Бр. 67

1837.
Врз основа на член 231 став (8) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС ЗА НАДОМЕСТОК ЗА
КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува најнискиот износ
за надоместок за концесија за вршење на здравствена
дејност во мрежата на здравствени установи, во зависност од големината на просторот, локацијата на објектот, односно местоположбата на просторот, староста
на објектот и опременоста на просторот, односно во зависност од географското подрачје во кое ќе се врши
здравствената дејност.
Член 2
Според големината на просторот на јавната здравствена установа кој се користи од страна на концесионерот - приватна здравствена установа, најнискиот износ за месечен надоместок за концесија се определува
за еден метар квадратен корисна површина во кој се
врши дејноста која се издава под концесија, и тоа:
- за простор до 200 м2, најнискиот износ на надоместот е 150,00 денари за 1 м2;
- за простор над 200 м2, најнискиот износ на надоместот се утврдува во висина на пазарната вредност за
месечен надомест за користење на простор, утврдена
согласно позитивните прописи.
Член 3
Според локацијата на просторот, односно местоположбата на јавната здравствена установа, најнискиот
износ за месечен надоместок за концесија се определува:
- во градските населби 100% од висината на надоместокот за концесија утврден во член 2 од овој правилник;
- во селските населби 50% од висината на надоместокот за концесија утврден во член 2 од овој правилник.
Член 4
Според староста на објектот, најнискиот износ за
месечен надоместок за концесија се определува:
- во објекти до 20 години старост 100% од висината
на надоместокот за концесија утврден во член 3 од
овој правилник,
- во објекти до 40 години старост 80% од висината
на надоместокот за концесија утврден во член 3 од
овој правилник, и
- во објекти над 40 години старост 60% од висината
на надоместокот за концесија утврден во член 3 од овој
правилник.
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Член 5
Според опременоста на просторот кој се издава под
концесија најнискиот износ за месечен надоместок за
концесија се определува во зависност од видот на опремата, потеклото на опремата, годините на нејзина употреба, амортизацијата, како и перформансите (можностите) што таа ги нуди и не може да биде повисока од:
- за опремата која не е целосно амортизирана вредноста на опремата впишана во книгите на основните средства со последната пресметана стапка на
амортизација и ревалоризација и
- за опремата која е целосно амортизирана, а има
преостаната употребна вредност - пресметаната просечна амортизирана вредност за целиот амортизационен период на опремата намалена за 70% или остаток
од 30% од вредноста на опремата.
Во надоместокот за концесија од став 1 на овој член
не е вклучен надоместот за одржување на опремата кој
е на товар на концесионерот.
Член 6
Според географското подрачје во кое се врши
здравствената дејност, најнискиот износ за месечен надоместок за концесија се определува:
- за здравствени установи со бруто месечен приход
од Фондот за здравственото осигурување на Македонија до 40.000 денари, 200 денари,
- за здравствени установи со месечен приход од
Фондот за здравственото осигурување на Македонија
до 60.000 денари, 400 денари,
- за здравствени установи со месечен приход од
Фондот за здравственото осигурување на Македонија
до 90.000 денари, 500 денари,
- за здравствени установи со месечен приход од
Фондот за здравственото осигурување на Македонија
до 120.000 денари, 600 денари, и
- за здравствени установи со месечен приход од
Фондот за здравственото осигурување на Македонија
над 120.000 денари, 800 денари.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.07-4140/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.
__________

1838.
Врз основа на член 20 став 9 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05,
37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10,
156/10, 53/11 и 26/12), министерот за здравство, донесе
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Бр. 67 - Стр. 77

ПРАВИЛНИК
ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА
КОМИСИИТЕ ЗА КОНТРОЛА НА ОЦЕНАТА НА
ПРИВРЕМЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува составот и начинот на работа на медицинските комисии за преиспитување на оцената на привремената спреченост за работа,
формирани од работодавачите за своите вработени, за
периодот кога надоместокот на плата го исплатува работодавачот и комисиите формирани од министерот за
здравство кои вршат контрола на работата на избраните лекари, на првостепената и второстепената лекарска
комисија на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија (во натамошниот текст: Фондот) и на медицинските комисиите формирани од работодавачите.
СОСТАВ НА КОМИСИИТЕ
Член 2
Медицинските комисии за преиспитување на оцената на привремената спреченост за работа се формираат од секој работодавач одделно, за своите вработени, за периодот кога надоместокот на плата го исплатува работодавачот.
Министерот за здравство формира една односно повеќе комисии за контрола на работата на избраните лекари, на првостепената и второстепената лекарска комисија на Фондот и на медицинските комисиите формирани од работодавачите, во зависност од обемот на
работа и видот на причините за спреченост за работа.
Член 3
Комисиите од членот 2 од овој правилник по правило се формираат од редот на лекарите специјалисти
вработени во здравствените установи во Република
Македонија.
Комисиите за контрола на оцената на привремената
спреченост за работа формирани од министерот за
здравство ги сочинуваат претседател и два члена избрани од редот на лекарите специјалисти кои се истакнати здравствени работници од нивото на секундарното и терциерното здравство (универзитетски клиники),
со минимум 7 години специјалистичко искуство во областа.
Претседателот и членовите на комисиите имаат заменици, кои ги заменуваат во случај на спреченост.
Со работата на комисиите раководат претседателите на комисиите.
Член 4
Комисиите од член 2 ставот 1 од овој правилник се
формираат со одлука на овластеното лице кај работодавачот.
Комисијата од член 2 ставот 2 од овој правилник се
формира со решение на министерот за здравство.

Мандатот на претседателот и членовите на комисиите од член 2 став 1 и 2 од овој правилник трае една година со право на повторен избор.
НАЧИН НА РАБОТА НА КОМИСИИТЕ
Работа на комисиите формирани од работодавачите
Член 5
Медицинските комисии формирани од работодавачите за преиспитување на оцената за привремената
спреченост за работа, работат согласно прописите од
областа на здравственото осигурување.
Комисиите од став 1 на овој член работат и одлучуваат во полн состав, а наодите, оцените и мислењата ги
донесуваат со мнозинство на гласови.
Член 6
Медицинските комисии формирани од работодавачите своите наоди, оценки и мислења ги даваат врз основа на медицински преглед на осигуреникот и проверка на медицинската документација, за периодот кога
надоместокот на плата го исплатува работодавачот.
Медицинските комисии формирани од работодавачите го повикуваат осигуреникот на кого се врши контрола на оцената на привремената спреченост за работа
најдоцна еден ден пред извршувањето на непосредниот
медицински преглед.
Повикувањето на осигуреникот од став 2 на овој
член го врши непосредно претпоставеното лице односно овластеното лице кај работодавачот и одлучува на
кој и на колку од начините предвидени со овој правилник ќе се изврши повикувањето на осигуреникот.
Повикувањето на осигуреникот од ставот 2 на овој
член се врши со писмена покана која се доставува со
препорачана поштенска пратка на адреса која осигуреникот ја пријавил како адреса каде живее или лично секаде каде што ќе се затекне, односно со усна покана
преку повик по телефон или со СМС порака.
Еднаш извршеното уредно повикување го обврзува
осигуреникот самиот во текот на натамошната постапка да се грижи за непречен тек на постапката.
Во писмената покана се наведува денот, часот и местото каде ќе се изврши медицинскиот преглед на осигуреникот и предупредувањето дека во случај на спреченост е должно да ја извести комисијата за причините
за спреченост и за местото каде осигуреникот се наоѓа.
Доставувањето извршено со предавање на писмената покана по пошта или лично се потврдува со доставница односно потврда за прием која ја потпишува примачот.
Ако доставувањето на писмената покана е извршено на лице кое живее со осигуреникот, на доставницата
покрај потписот на лицето се назначува и односот на
тоа лице со осигуреникот.
Повикувањето на осигуреникот по телефон или со
СМС порака се врши на тој начин што истиот се повикува односно се испраќа СМС порака на телефонскиот
број што го има пријавено осигуреникот кај работодавачот.
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При повикот односно во СМС пораката осигуреникот се известува за денот, часот и местото каде ќе се
изврши медицинскиот преглед на осигуреникот за што
се составува службена белешка во три примероци од
кои еден примерок е за комисијата, еден за работодавачот и еден за осигуреникот.
Повикувањето со СМС порака се смета дека е уредно доколку се добие повратна потврда дека истата е испорачана.
Член 7
Комисијата формирана од работодавачот одредува
во кои простории на здравствена установа ќе се изврши
непосредниот медицински преглед на осигуреникот.
Доколку заради здравствената состојба на осигуреникот непосредниот медицински преглед на осигуреникот не може да се изврши согласно ставот 1 на овој
член, истиот може да се изврши и во здравствената
установа во која осигуреникот се наоѓа на лекување
или во местото каде престојува.
Ако комисијата смета дека доставената медицинска
документација не е доволна за давање наод, оцена и
мислење, ќе побараат дополнителна медицинска документација од избраниот лекар односно од Лекарските
комисии на Фондот.
Работа на комисијата формирана од министерот за
здравство
Член 8
Комисиите формирани од министерот за здравство
за контрола на оцената на привремената спреченост за
работата на избраните лекари односно на првостепените и второстепените лекарски комисии на Фондот и на
комисиите формирани од работодавачите, работат согласно прописите од областа на здравственото осигурување.
Комисиите од ставот 1 на овој член вршат контрола
на работата на избраните лекари, на првостепените и
второстепените лекарски комисии на Фондот и на комисиите формирани од работодавачите за преиспитување на оцена на привремената спреченост за работа и
преиспитување на оцената за привремена спреченост
за работа со медицински преглед и проверка на документацијата, по предлог на министерот за здравство и
по предлог на работодавач, осигуреник или заинтересирано лице.
Комисиите од став 1 на овој член работат и одлучуваат во полн состав, а наодите, оцените и мислењата ги
донесуваат со мнозинство на гласови.
Член 9
Комисиите од член 8 став 1 од овој правилник своите наоди, оценки и мислења ги даваат врз основа на
медицински преглед на осигуреникот и проверка на
медицинската документација за периодот додека трае
привремената спреченост за работа, односно врз основа на проверка на претходно спроведените постапки од
страна на избраниот лекар, првостепената, односно
второстепената лекарска комисија и на медицинската
комисија формирана од работодавачите, како и со про-
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верка на веродостојноста на доставените и евидентирани податоци од значење за оцената на привремената
спреченост за работа.
Комисиите од член 8 став 1 од овој правилник, го
повикуваат осигуреникот на кого се врши контрола на
оцената на привремената спреченост за работа најдоцна еден ден пред извршувањето на непосредниот медицински преглед.
Повикувањето на осигуреникот на кого се врши
контрола на оцената на привремената спреченост за работа го врши претседателот на комисијата кој одлучува
и на кој и на колку од начините предвидени со овој
правилник ќе се изврши повикувањето на осигуреникот.
Повикувањето на осигуреникот од ставот 2 на овој
член се врши со писмена покана која се доставува со
препорачана поштенска пратка на адреса која осигуреникот ја пријавил како адреса каде живее или лично секаде каде што ќе се затекне, односно со усна покана
преку повик по телефон или со СМС порака.
Еднаш извршеното уредно повикување го обврзува
осигуреникот самиот во текот на натамошната постапка да се грижи за непречен тек на постапката.
Во писмената покана се наведува денот, часот и местото каде ќе се изврши медицинскиот преглед на осигуреникот и предупредувањето дека во случај на спреченост е должно да ја извести комисијата за причините
за спреченост и за местото каде осигуреникот се наоѓа.
Доставувањето извршено со предавање на писмената покана по пошта или лично се потврдува со доставница односно потврда за прием која ја потпишува примачот.
Ако доставувањето на писмената покана е извршено на лице кое живее со осигуреникот, на доставницата
покрај потписот на лицето се назначува и односот на
тоа лице со осигуреникот.
Повикувањето на осигуреникот по телефон или со
СМС порака се врши на тој начин што истиот се повикува односно се испраќа СМС порака на телефонскиот
број што го има пријавено осигуреникот кај работодавачот.
При повикот односно во СМС пораката осигуреникот се известува за денот, часот и местото каде ќе се
изврши медицинскиот преглед на осигуреникот за што
се составува службена белешка во три примероци од
кои еден примерок е за комисијата, еден за работодавачот и еден за осигуреникот.
Повикувањето со СМС порака се смета дека е уредно доколку се добие повратна потврда дека истата е испорачана.
Член 10
Комисијата од член 8 став 1 од овој правилник,
одредува во кои простории на здравствена установа ќе
се изврши непосредниот медицински преглед на осигуреникот.
Доколку заради здравствената состојба на осигуреникот непосредниот медицински преглед на осигуреникот не може да се изврши согласно ставот 1 на овој
член, истиот може да се изврши и во здравствената
установа во која осигуреникот се наоѓа на лекување
или во местото каде престојува.

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 79

Ако комисијата од член 8 став 1 од овој правилник
смета дека доставената медицинска документација не е
доволна за давање наод, оцена и мислење, ќе побара
дополнителна медицинска документација од избраниот
лекар, првостепената, односно второстепената лекарска комисија и од медицинската комисија формирана
од работодавачите.
Член 11
За својата работа комисиите од член 8 став 1 од
овој правилник изготвуваат месечни извештаи кои на
почетокот на секој нареден месец, за претходниот месец ги доставуваат до министерот за здравство.
Член 12
Стручно-техничката помош во работата на комисиите од член 8 став 1 од овој правилник се обезбедува
од вработените во Министерството за здравство овластени од страна на министерот за здравство.
Член 13
Комисиите формирани од работодавачите и комисиите формирани од министерот за здравство за контрола на оцената на привремената спреченост за работа, своите наоди, оценки и мислења ги изготвуваат во
писмена форма и ги доставуваат до осигуреникот, работодавачот и до првостепената и второстепената лекарска комисија на Фондот.
Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.07-4141/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.
__________

1839.
Врз основа на член 96 став (7) од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр.43/12), министерот за здравство, донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПУНКТОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат просторот,
опремата и кадарот за здравствените пунктови во државните органи, правосудните органи, трговските
друштва кои имаат повеќе од 100 вработени, хотелите
со капацитет над 100 легла и во единиците на локална
самоуправа.
Член 2
Просторот во кој се организира здравствениот
пункт треба да биде одбран така што истиот да биде
лесно достапен, со можност за брз влез/излез.

Член 3
Здравствениот пункт организиран во државните органи, правосудните органи, трговските друштва кои
имаат повеќе од 100 вработени, од кои 100 или повеќе
вработени работат во седиштето на трговското друштво, треба да има простор во седиштето на трговското
друштво со обезбеден еден преносен дефибрилатор и
да биде опремен со средства за давање прва помош (кутија за прва помош).
За давање на прва помош на лица во здравствениот
пункт од став 1 на овој член е потребно да има намалку
пет лица од редот на вработените обучени за ракување
со преносен дефибрилатор и со средствата за давање на
прва помош.
Член 4
Доколку вкупниот број на вработени во трговското
друштво е поголем од 100, но вработените се распределени и работите ги извршуваат во повеќе различни филијали/подружници, само во филијалите/ подружниците во кои работат повеќе од 100 вработени треба да
има простор со обезбеден еден преносен дефибрилатор
и да биде опремен со средства за давање прва помош
(кутија за прва помош).
За давање на прва помош на лица во здравствениот
пункт од став 1 на овој член е потребно да има намалку
тројца вработени во филијалата/подружницата, обучени за ракување со преносен дефибрилатор и со средствата за давање на прва помош.
Член 5
Здравствениот пункт организиран во хотелите со капацитет над 100 легла, треба да има простор со обезбеден
еден преносен дефибрилатор и да биде опремен со средства за давање прва помош (кутија за прва помош).
Хотелите од став 1 на овој член кои организираат
разни свечености и други настани, потребно е да имаат
присутен најмалку еден вработен кој е обучен за ракување со преносен дефибрилатор и со средствата за давање на прва помош за време на одржувањето на тие
свечености или настани.
За давање на прва помош на лица во здравствениот
пункт од став 1 на овој член е потребно да има намалку
пет вработени обучени за ракување со преносен дефибрилатор и со средства за давање на прва помош.
Член 6
Здравствениот пункт организиран во единиците на
локалната самоуправа треба да има простор со обезбеден еден преносен дефибрилатор и да биде опремен со
средства за давање прва помош (кутија за прва помош).
За давање на прва помош на лица во здравствениот
пункт од став 1 на овој член е потребно да има намалку
пет лица од редот на вработените во органите на единицата за локална самоуправа обучени за ракување со
преносен дефибрилатор и со средства за давање на прва помош.
Член 7
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.24-4250/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 80 - Бр. 67

31 мај 2012

1840.
Врз основа на член 8 став (1) точка 4 од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10 и 53/11 ), министерот за здравство, објавува
ЛИСТА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧУВАЊА
ЗА УПОТРЕБА НА ХЕМИКАЛИИ
Член 1
Во Листата на забрани и ограничувања за употреба на хемикалии („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 57/11 ), во Прилог бр. 1, во табелата , во колоната „Реден број на ограничувањето и забраната, точката 23 се менува и гласи

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 81

Стр. 82 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 83

Стр. 84 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 85

Стр. 86 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 87

Точка 44 се брише.
Во точката 45 во колоната “Oграничувања и забрани ", во точката 3, датумот “15 август 2004 година” се
заменува со датумот “7 декември 2010 година”.
Точка 53 се брише.

Стр. 88 - Бр. 67

По точката 59 се додава точка 60 која гласи:

Во Прилог бр. 3 „Листата РОРs супстанци на кои се однесуваат забраните“ се менува и гласи:

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 89

Стр. 90 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 91

Стр. 92 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 93

Стр. 94 - Бр. 67

31 мај 2012

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 95

Стр. 96 - Бр. 67

31 мај 2012

Во Прилог бр. 4 во четвртата колона на табелата „Максимално дозволени вредности на содржината на
VOC во средствата и премазите за репарација на патни возила“, датумот “1.12.2011. “ се заменува со датумот “
31.12.2012 година”.
Член 2
Оваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 15-4161/1
28 мај 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

31 мај 2012

Бр. 67 - Стр. 97

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1841.
Врз основа на член 56 став 5 од Законот за произ-

(2) Извештајот на Стручниот совет треба да содржи
предлог мерки за превземање на мерки за спречување
на одредени последици во фитосанитарната област.

води за заштита на растенијата („Службен весник на

(3) Мерките кои ги предлага Стручниот совет се во

Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и

согласност со најновите технички и научни достигну-

53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

вања од областа на производите за заштита на растенијата.

ПРАВИЛНИК
Член 5

ЗА НАЧИНОТ И ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАБОТА
НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ

(1) Стручниот совет извештајот за својата работа со
предлог мерките го донесува со мнозинство гласови од

Член 1

вкупниот број членови.

Со овој правилник се пропишува начинот и прин-

(2) Членот на Стручниот совет кој не се согласува

ципите за работа на Стручниот совет во врска со сове-

со предлог мерките кои се внесени во извештајот на

тување, давање предлог мерки кои се однесуваат на заштита од внесување и употреба на штетни агенси, производи и опрема за апликација на производите за заштита на растенијата.

Стручниот совет има право да даде издвоено мислење
со образложение кон извештајот.
(3) Издвоеното мислење на членот на Стручниот
совет е составен дел од извештајот.

Член 2
Член 6

(1) Стручниот совет работи и одлучува на седници.
(2) Стручниот совет на првата седница носи деловник за работа на советот.

Извештајот на Стручниот совет го потпишува претседателот на Стручниот совет.

(3) Стручниот совет работи во присуство на мозинство од именуваните членови.
Член 3
(1) Седниците на Стручниот совет се одржуваат во
седиштето на Фитосанитарната управа најмалку шест

Член 7
Стручниот совет предлог мерките и извештаите ги
доставува преку Фитосанитарната управа до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

пати годишно, а по потреба и повеќе пати.
Член 8

(2) Административно - техничките работи за потребите на Стручниот советот ги врши Фитосанитарната
управа.

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

Член 4
(1) Стручниот совет за својата работа дава извештаи во писмена форма по потреба и на барање на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а најмалку еднаш годишно на крај од годината.

Бр. 17- 689/5
мај 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Стр. 98 - Бр. 67

31 мај 2012

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

г) да e физичко или правно лице регистрирано за
давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање во Република Македонија или со деловна адреса
на територијата на земја членка на Европската Унија и
претставништво или подружница во Република Македонија, што се докажува со поднесување на доказ за регистрација за давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање во Централен регистар на Република
Македонија.

ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИ И НАЧИН НА ДАВАЊЕ НА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ ОД СТРАНА НА СЛУЖБИТЕ
ЗА ПРИФАЌАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ, БАГАЖ, СТОКА И ПОШТА И СНАБДУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ СО
ГОРИВО И МАЗИВО

Член 4
(1) Со цел да се обезбеди безбедно, уредно и редовно одвивање на воздушниот сообраќај, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање утврдува
правила, процедури и постапки за сите учесници во
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта кои треба да бидат одобрени од
страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во
понатамошниот текст: Агенцијата).
(2) Условите за работа на давателот на аеродромски
услуги за прифаќање и испраќање треба да бидат прилагодени на оперативните потреби како и временските
и климатските услови за одвивање на воздушните операции на воздухопловното пристаниште.

1842.
Врз основа на член 82 став (1), а во врска со член
82-ж став (3) од Законот за воздухопловство („Службен
весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07,
103/08, 67/10 и 24/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

1. Oпшти одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат услови и начин
на давање на аеродромски услуги од страна на службите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво.
Член 2
(1) Одделни поими употребени во овoj правилник
го имаат значењето утврдено во член 2 на ЕУ Директивата 96/67 преземена согласно Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка
воздухопловна област (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 27/07 и 98/09).
(2) Аеродромските услуги кои се даваат на корисниците на воздухопловно пристаниште се дадени во
Прилог кој е составен дел на овој правилник.
2. Услови и начин на давање на аеродромски услуги
за прифаќање и испраќање
2.1 Oпшти услови
Член 3
За да врши аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта (во понатамошниот текст: аеродромски услуги за
прифаќање и испраќање), а со цел обезбедување на безбедно, редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај, давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање) организира служба за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта која треба да ги исполнува следните општи услови:
а) да има организациска стручност и способност за
безбедно и навремено извршување на потребниот обем
на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање;
б) да обезбеди доволен број стручно оспособени лица за извршување на работите за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта
кои треба да бидат усогласени со обемот и видот на сообраќајот на воздухопловното пристаниште во часови
со најгуст сообраќај;
в) да обезбеди потребна количина и вид на соодветна опрема (средства, возила, уреди и машини) за извршување на работите за прифаќање и испраќање која
треба да биде усогласена со бараното ниво на операции, тежината и типот на воздухопловите кои оперираат на воздухопловното пристаниште како и со обемот и видот на сообраќајот во воздухопловното пристаниште во часови со најгуст сообраќај и

Член 5
(1) Аеродромските услуги за прифаќање и испраќање се вршат согласно:
a) Прирачникот за аеродромски услуги (Airport
Handling Manual) изготвен од операторот на аеродромот кој особено треба да содржи:
- начин на опслужување на воздухоплови според
типот на воздухопловот;
- начин на известување на патниците;
- прием на патици и багаж;
- постапки и процедури за влегување, излегување и
престој на патници во/од воздухоплов и за време на точење на гориво во воздухоплов;
- постапка за патниците во транзит и трансфер;
- постапки и процедури за прифаќање и испраќање
на инвалиди и патници со намалена подвижност согласно Анекс 9 на Чикашката Конвенција на ICAO, Регулативата 1107/2006 на ЕУ и Документ 30, Дел 1 на
ECAC (ECAC Doc 30, Part I);
- документи за превоз на патници и багаж;
- начин на изработка на листа на оптоварување и
упатство за утовар;
- начин на прием и испраќање на стока и посебни
видови на стока и
- постапки и процедури за дистрибуција на воздухопловни пораки;
б) Прирачникот за опслужување на авиони (Aircraft
Handling Manual) изготвен од авиопревозникот;
в) Прирачникот за аеродром и системот за управување со безбедноста изготвени од операторот на аеродромот;
г) Договорот за давање на услуги склучен меѓу превозникот и давателот на услуги, доколку има таков и
д) други упатства, инструкции и наредби одобрени
од страна на Агенцијата.
(2) Доколку одредни постапки не се содржани во
прирачниците од став (1) алинеи а) и б) од овој член,
аеродромските услуги за прифаќање и испраќање се
вршат согласно востановените стандарди на IATA.
2.2 Услови за персоналот кој обезбедува давање на
аеродромски услуги за прифаќање и испраќање
Член 6
(1) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање треба да обезбеди аеродромски услуги за
прифаќање и испраќање да извршува само лице кое е
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стручно оспособено и поседува дозвола за персонал за
прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта и/или потврда за стручно оспособување за друг стручен персонал.
(2) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање треба да обезбеди персоналот кој учествува во давање на аеродромски услуги за прифаќање и
испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и
пошта одговорно да ги извршува своите работни должности и да ги почитува упатствата и насоките издадени
од страна на раководните лица.
(3) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање треба да обезбеди секое лице кое е под
дејство на алкохол, опојни или друг вид на дроги или
кои користат лек кој може да влијае на загрозувањето
на безбедноста на воздушниот сообраќај, да не учествува во давање на аеродромски услуги за прифаќање и
испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и
пошта.
(4) Персоналот кој е неспособен да ги извршува
своите работни должности на безбеден начин поради
болест, замор или слична причина не треба да учествува во давање на аеродромски услуги за прифаќање и
испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и
пошта.
2.3 Технички услови за прифаќање и испраќање
на воздухоплови
Член 7
Со цел давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови со тежина до седум
тони максимална маса во полетување, во зависност од
типот на воздухопловот, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да ја обезбеди
следната опрема:
a) подметнувачи за тркала за прифаќање и испраќање на воздухоплови на платформа;
б) бетонски блокови, со маса од најмалку 50 килограми, со соодветни јажиња со носивост од најмалку
300 килограми за врзување на воздухопловот на платформа;
в) количка за болни, инвалиди и стари и изнемоштени лица, со носивост од најмалку 100 килограми и
г) баласт вреќи со маса од најмалку 25 килограми.
Член 8
Со цел давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови од седум до 136 тони
максимална тежина во полетување, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да ја
обезбеди следната опрема:
а) генератор на еднонасочна струја од 28 V и 1600
А, односно 112 V и 1000A;
б) генератор на наизменична струја од 115/200 V и
400 Hz/75 KvA;
в) воздушен стартер со работен притисок од 32 до
50 PSI;
г) опрема за товарење на стока во воздухоплов, односно истоварување од воздухоплов со носивост од
најмалку 200 килограми;
д) дигалка-виљушкар за пренос и товарање на товар
во воздухоплов со соодветна носивост и работна висина;
ѓ) сервисни скали со соодветна висина;
е) патнички скали со соодветна висина;
ж) двоосовинска количка за превоз на стока и багаж, со паркинг-кочница со носивост од најмалку 300
килограми;
з) уред или соодветен сад за полнење на воздухопловот со вода за пиење со капацитет од најмалку 500
литра, со потребни црева и приклучоци;
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ж) уред или соодветен сад за празнење и испирање
на санитарни уреди на воздухоплови, со резервор за
нечиста вода од најмалку 100 литри, со потребни црева
и приклучоци;
з) подметачи за тркала за прифаќање и испраќање
на воздухоплови на платформа;
и) влечно возило за влечење на средства за прифаќање и испраќање;
ј) влечно возило за влечење на воздухоплов до 136
тона;
к) руда за влечење воздухоплови кои сообраќаат во
воздухопловното пристаниште;
л) количка за болни, инвалиди и стари и изнемоштени лица, со носивост од најмалку 100 килограми;
љ) средства за чистење и отстранување на ѓубре од
воздухопловот;
м) боца азот и воздух под притисок, со потребни
црева и приклучоци;
н) уред и опрема за одмрзнување на воздухоплов;
њ) баласт вреќи со маса од 25 килограми;
о) возило за водење на воздухоплов (FOLLOW ME)
и
п) вага за мерење на товар во карго центарот со маса од најмалку 500 килограми.
Член 9
(1) Со цел давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање на воздухоплови над 136 тона максимална тежина во полетување, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање освен опремата
од член 3 алинеја в) на овој правилник треба да ја обезбеди следната дополнителна опрема:
а) генератор на наизменична струја од 115/200 V и
400 Hz/100 KvA;
б) воздушен стартер со работен притисок од 32 PSI
со еден извод (излез);
в) патнички скали со соодветна висина;
г) влечно возило за влечење на воздухоплов со носивост над 136 тона;
д) руда за влечење воздухоплови кои сообраќаат во
воздухопловното пристаниште;
ѓ) сервисни скали со соодветна висина и
е) натоварувач на товар со носивост од најмалку
1000 килограми.
Член 10
Доколку воздухопловното пристаниште треба да
биде отворено и надвор од предвиденото време на работа, со цел обезбедување на безбеден воздушен сообраќај и извршување на аеродромските услуги во тоа
време, давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање треба да биде обезбеден со опрема прилагодена на типот и тежината на воздухопловот кој изведува операции.
Член 11
(1) Опремата за работа на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба секогаш да
биде исправна и да овозможува сигурна работа, добра
мобилност и ефикасност во работата како и видливост
на средствата.
(2) Опремата за работа на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба редовно да
се прегледува и одржува во согласност со упатствата за
преглед и одржување изготвени од производителот.
(3) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање не треба да ракува со неисправна опрема
за прифаќање и испраќање.

Стр. 100 - Бр. 67

Член 12
(1) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање најмалку еднаш годишно врши технички
преглед на исправноста на опремата која ја користи во
вршење на аеродромските услуги за прифаќање и испраќање.
(2) За техничките прегледи од став (1) на овој член,
давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање води евиденција и истата ја чува најмалку до
следниот технички преглед.
Член 13
Со опремата за работа на давателот на аеродромски
услуги за прифаќање и испраќање, може да ракува само лице кое е стручно оспособено за извршување на
работата со тие средства.
Член 14
(1) Опремата за работа на давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да биде
сместена на одреден дел од платформата или на одредена површина која е непосредно поврзана со платформата.
(2) Во воздухопловното пристаниште треба да биде
обезбеден затворен простор, гаража или хангар, за сместување на аеродромската опрема или настрешница заради нивно одржување во функционална исправна состојба и заштита, а особено во неповолни временски
услови.
Член 15
За време на опслужување на воздухопловот, опремата за работа на давателот на аеродромски услуги на
прифаќање и испраќање треба да биде распоредена врз
основа на утвредени процедури и упатства на превозникот за одреден тип на воздухоплов.
2.4 Прифаќање и испраќање на патници и багаж
Член 16
Давателот на аеродромски услуги на прифаќање и
испраќање и превозникот, со договор ја дефинираат
меѓусебната соработка и ги утвдуваат временските
рамки за извршување на одделни активности со цел
безбедно, редовно и уредно одвивање на воздушниот
сообраќај на воздухопловното пристаниште.
Член 17
(1) При приемот на патници давателот на аеродромски услуги прифаќање и испраќање ги почитува барањата на авиопревозникот за начинот на класификација
на патниците по категории.
(2) При приемот на патници давателот на аеродромски услуги на прифаќање и испраќање врши контрола
на патничките билети, го усогласува и утврдува бројот
на патници пред нивно натоварување во воздухопловот.
Член 18
(1) Давателот на аеродромски услуги на прифаќање
и испраќање треба да ги изврши следните задачи пред
планираното време на полетување:
а) да го измери багажот;
б) да му стави на багажот соодветен привезок за багаж;
в) да обезбеди багажот да содржи име, презиме и
адреса на патникот и
г) примениот багаж да го упати во сортирницата.
(2) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање врши класификација на трансферен багаж
и стока во согласност со важечките прописи за царина,
а податоците за тежината и бројот на парчиња багаж и
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стоката ги доставува до службата која го пресметува
оптеретувањето и положбата на тежиштето, односно до
превозникот.
Член 19
(1) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање не треба да прими за превоз багаж кој што
може да ја загрози безбедноста на летот или патниците
или кој што не е спакуван во куфер или слична амбалажа која обезбедува сигурност на стварите при нормално ракување и превоз.
(2) Давателот на аеродромски услуги за прифаќање
и испраќање на шалтерот за прием на патници истакнува известување за багажот кој не може да биде примен
за превоз, односно условите под кои одреден багаж може да се прими за превоз.
Член 20
По приемот на багажот за превоз на патникот му се
издава потврда за предадениот багаж.
Член 21
При прием на патник и багаж, на рачниот багаж се
поставуваат посебни привезоци, а димензиите и тежината на рачниот багаж треба да биде во согласност со
правилата на превозникот, истакнати на видно место
во близина на шалтерот за прием на патници.
Член 22
На воздухопловни пристаништа на кои нема авиомостови или истите не се соодветни на одредени типови на воздухоплови кои оперираат на воздухопловното
пристаниште, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање треба да обезбеди автобус за превоз на патници од пристанишната зграда до воздухопловот во случај кога има повеќе од осум позиции за
паркирање на воздухоплови на една платформа.
Член 23
Давателот на аеродромски услуги врши процесуирање и грижа за посебните видови на патници (инвалиди или лица со намалена подвижност, стари, болни, деца без придружба, мајки со деца и други) во согласност
со Анекс 9 на Чикашката Конвенција на ICAO, Регулативата 1107/2006 на ЕУ и Документ 30, Дел 1 на
ECAC (ECAC Doc 30, Part I).
2.5 Прифаќање и испраќање на стока и пошта
Член 24
Давателот на аеродромски услуги за прифаќање и
испраќање и превозникот со договор ја дефинираат меѓусебната соработка и ги утвдуваат временските рамки
за извршување на одделни активности во врска со натоварување на стоката и поштата во воздухоплов и документацијата за стока, а со цел безбедно, редовно и
уредно одвивање на воздушниот сообраќај на воздухопловното пристаниште.
Член 25
(1) Стоката натоварена на количка за багаж или
сместена во посебна опрема за товар (ULD опрема)
треба да биде измерена на соодветна вага пред натоварување во воздухопловот.
(2) На воздухопловните пристаништа кои не се
опремени со нагазна вага се мери тежината на секое
поединечно парче стока.
(3) Стоката која се натоварува во воздухопловот
треба да биде обележана со соодветни налепници, односно привезоци, кои ги содржат податоците за видот
и тежината на стоката, дестинацијата и бројот на лет,
како и други потребни податоци.
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Член 26
Натоварувањето и распоредот на стоката во воздухопловот се врши врз основа на инструкции за товарење, во согласност со листата на оптоварување на воздухопловот.
Член 27
Во случај кога се врши товарење на тежок товар
(Heavy cargo -НЕА) во воздухопловот не треба да се
пречекори максималното дозволено оптеретување на
подот во воздухопловот, како и на подот на останатата
опрема во случај на натоварување во контејнери и палети.
Член 28
(1) Товарот во воздухоплов се обезбедува така што
да не може да се поместува или превртува.
(2) Превозникот треба на давателот на аеродромски
услуги за прифаќање и испраќање благовремено да му
ја достави потребната опрема за обезбедување на товарот во воздухоплов.
Член 29
Аеродромскиот оператор треба да обезбеди соодветна опрема за ракување со стока до дозволена тежина во воздухоплов, освен опремата која веќе се наоѓа
во воздухопловот.
Член 30
(1) Ракувањето со специјален вид на товар (опасни
материи и друг специјален товар како живи животни,
лесно расипливи материи, посмртни останки (Human
remains - HUМ), вредносна пратка (Valuable cargo –
VAL) и слично) може да врши лице кое треба да биде
стручно обучено за извршување на овие работи согласно ICAO Doc 9375 - Програмата за обука за опасни материи (Dangerous Goods Training Programme).
(2) Ракувањето со опасни материи се врши во согласност со ICAO Doc. 9284 - Техничките упатства за
безбеден превоз на опасни материи по воздушен пат
(Technical Instructions for the Safe Transport of
Dangerous Good by Air) и важечкиот IATA DGR прирачник.
3. Услови и начин на давање на аеродромски услуги
од страна на службата за гориво и мазиво
Член 31
(1) За да врши аеродромски услуги за снабдување
на воздухоплови со гориво и мазиво, а со цел обезбедување на безбедно, редовно и уредно одвивање на воздушниот сообраќај, давателот на аеродромски услуги
треба да организира служба за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво која треба да ги исполнува следните општи услови:
а) да има организациска стручност и способност за
безбедно и навремено извршување на бараниот обем на
аеродромски услуги за снабдување на воздухоплови со
гориво и мазиво;
б) да обезбеди доволен број стручно оспособени
лица за извршување на работите за снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво кој треба да биде усогласен со обемот и видот на сообраќајот на воздухопловното пристаниште во часови со најгуст сообраќај;
в) да обезбеди потребна количина и вид на соодветна опрема за извршување на работите за снабдување на
воздухопловите со гориво и мазиво која треба да биде
усогласена со бараното ниво на операции, тежината и
типот на воздухопловот кои слетуваат на воздухопловното пристаниште како и со обемот и видот на сообраќајот во воздухопловното пристаниште во часови со
најгуст сообраќај и
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г) да e физичко или правно лице регистрирано за
давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање во Република Македонија или со деловна адреса
на територијата на земја членка на Европската Унија и
претставништво или подружница во Република Македонија, што се докажува со поднесување на доказ за регистрација за давање на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање во Централен регистар на Република
Македонија.
(2) Давателот на аеродромски услуги го врши снабдувањето на воздухопловите со гориво и мазиво во согласност со:
а) Прирачникот за аеродромски услуги (Airport
Handling Manual) изготвен од операторот на аеродромот кој особено треба да содржи:
- начин на опслужување на воздухоплови според
типот на воздухопловот;
- постапки и процедури за влегување, излегување и
престој на патници во/од воздухоплов за време на точење на гориво во воздухоплов;
- постапка за патниците во транзит и трансфер;
- заштитни мерки и начин на нивно преземање во
текот на операциите на опслужување на воздухоплови
со гориво и мазиво и
- одговорните лица и нивните надлежности.
б) Прирачникот за аеродром и системот за управување со безбедноста изготвени од операторот на аеродромот;
в) Договорот за давање на услуги склучен меѓу превозникот и давателот на аеродромски услуги доколку
има таков и
г) други упатства, инструкции и наредби одобрени
од страна на Агенцијата.
Член 32
Давателот на аеродромски услуги за снабдување на
воздухопловите со гориво и мазиво, операторот на аеродромот и превозникот треба да превземат мерки на
претпазливост и безбедност пред и за време на постапката на полнење на воздухопловот со гориво, како и
дополнителни мерки на безбедност при полнење на
воздухопловот со гориво кога во воздухопловот се наоѓаат патници, односно кога воздухопловот е во транзит
согласно одредбите на ICAO, дадени во Док 9137, Дел
1, Поглавје 16.
Член 33
Давателот на аеродромски услуги за снабдување на
воздухопловите со гориво и мазиво утврдува посебни
постапки и процедури за:
1) организирање и спроведување на операцијата
полнење и празнење на воздухоловот со гориво,
2) складирање на гориво,
3) контрола на квалитетот и квантитетот на испорачаното гориво и
4) надополнување на мазиво и останати течности.
4. Услови за давање на аеродромски услуги на воздухопловни пристаништа чиј годишен сообраќај ги надминува праговите утврдени со Законот за воздухопловство
Член 34
На воздухопловни пристаништа чиј годишен сообраќај ги надминува праговите утврдени со член 82-б
од Законот за воздухопловство аеродромски услуги за
прифаќање и испраќање и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво може да врши давател на аеродромски услуги кој поседува одобрение од Агенцијата
за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст:
Агенцијата) издадено согласно член 82-ж од Законот за
воздухопловство.
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Член 35
(1) За да добие одобрение од член 37 на овој правилник, давателот на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање и снабдување на воздухопловите со гориво и мазиво покрај условите од Главите 2 и 3 на овој
правилник треба да ги исполнува и следните:
1) услови кои се однесуваат на сите даватели на аеродромски услуги:
a) да има соодветно осигурување што се докажува
со поднесување на полиса за осигурување за период од
најмалку една година и тоа:
- Давателите на аеродромски услуги, кои вршат
опслужување на воздухоплов на платформа, се осигуруваат на износ утврден согласно IATA AHM 810,
- Давателите на аеродромски услуги, кои вршат
опслужување на патниците кои се во терминалот за
патници, се осигуруваат на износ од 100.000 EUR за аеродром до милион патници годишно, и дополнителни
100.000 EUR за секој дополнителен милион патници,
- Самостојните даватели на аеродромски услуги,
треба да ги достават своите корпоративни полиси за
осигурување;
б) да има финансиска способност што се докажува
со поднесување на следните документи:
- за давателите на аеродромски услуги доказ дека
во последните шест месеци не е блокирана сметката на
подносителот на барањето и доказ дека подносителот
на барањето нема долгови,
- за самостојните даватели на услуги, важечко уверение за работа (Operating licence), ако е применливо;
в) да има акти донесени согласно член 145 став (2)
од Законот за воздухопловство;
г) да има акти со кои се регулираат работните односи на работниците согласно Законот за работни односи
и
д) да има оценка на влијанието врз животната средина и план со мерки за заштита на животната средина
согласно Законот за животна средина.
2) услови кои се однесуваат на давател на аеродромски услуги кој има важечко одобрение со соодветен обем на услуги во некоја друга земја на ECAA:
а) примерок од одобрението издадено од друга земја на ECAA или
б) друг доказ за искуство како давател на аеродромски услуги за прифаќање и испраќање и снабдување на
воздухопловите со гориво и мазиво.
Член 36
(1) Имателот на одобрението од член 34 на овој
правилник може да ги извршува аеродромските услуги
наведени во oпсегот на одобрени аеродромски услуги
кој е составен дел на одобрението.
(2) Имателот на одобрението од член 34 на овој
правилник навремено ја известува Агенцијата за промена на адресата, промена на сопственикот или значајна промена на сопственоста, промена на раководниот
персонал, промена во организациската поставеност, како и за значајните промени на опремата или технологијата која ја користи.
5. Заеднички услови, врски и постапки за извршување на работите за прифаќање и испраќање и
снабдување со гориво и мазиво
Член 37
(1) Со цел да се обезбеди потполна, точна и благовремена размена на информации потребни за подготовка и извршување на аеродромските услуги за прифаќање и испраќање и за снабдување на воздухоплови со
гориво и мазиво потребно е да се воспостават врски помеѓу службите за прифаќање и испраќање и другите
правни лица кои учествуваат во извршување на воздушниот сообраќај, како што се оперативните служби
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на превозникот, давателот на услуги на воздухопловна
навигација,
противпожарно-спасувачката
служба,
службата за итна медицинска помош, граничните и царинските служби во воздухопловното пристаниште, како и помеѓу воздухопловните пристаништа.
(2) Врските од ставот (1) на овој член опфаќаат:
електронски, радио или други телекомуникациски врски и истите треба да бидат организирани и обезбедени
во согласност со обемот и видот на сообраќајот на воздухопловното пристаниште.
Член 38
Аеродромскиот оператор, давателот на аеродромски услуги и операторот на воздухоплов, со договор ги
утврдуваат работните и временските норми за извршување на поединечните операции за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници и ствари со цел обезбедување на безбедно, редовно и уредно вршење на воздушниот сообраќај.
6. Преодни и завршни одредби
Член 39
Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за службата за прифат и отпрема на воздухоплови, патници и ствари на
воздухопловното пристаниште („Службен лист на
СФРЈ” бр. 66/87 и 57/90).
Член 40
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 10-482/4
21 мај 2012 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

ПРИЛОГ
Листа на аеродромски услуги
1. Услугите на администрацијата и надзорот на земја го опфаќаат следното:
1.1. услуги на застапување и врски со локалните
власти или кои било други субјекти, исплата во име на
корисникот на аеродромот и обезбедување на канцалариски простор за неговите застапници;
1.2. контрола на натоварување, праќање и примање
на пораки и телекомуникации;
1.3. ракување, сместување и управување со уредите
за натоварување (контејнери и палети);
1.4. сите останати услуги на надзор пред, за време
на летот и после летот и која било друга административна услуга на барање на корисникот на аеродромот.
2. Услугите на прифаќање и испраќање на патници
ги опфаќаат сите видови на давање помош при доаѓање, заминување, трансфер или транзит на патниците,
вклучувајќи проверка на билети и патни исправи, пријавување на багаж и пренос на истиот до просторот за
сортирање.
3. Услугите на прифаќање и испраќање на багаж
опфаќаат ракување со багажот во просторот за сортирање, негово сортирање, подготовка на истиот за отпрема, натоварување и истоварање од уредите наменети за превоз од воздухоплов до просторот за сортирање
и обратно, како и транспорт на багаж од просторот за
сортирање до просторот за преземање (подигнување).
4. Услугите на прифаќање и испраќање на стока и
пошта опфаќаат:
4.1. за стока: физичко ракување при извоз, трансфер
и увоз на стока, работи на прифаќање и испраќање, водење на пропратната документација на стоката, царин-
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ски постапки и спроведување на сите безбедносни постапки договорени помеѓу страните или кои се потребни во моменталните услови;
4.2. за пошта: физичко ракување со пошта што пристигнува или заминува, работи на прифаќање и испраќање, водење на пропратната документација на поштенските пратки и спроведување на безбедносни постапки договорени помеѓу страните или кои се потребни во моменталните услови.
5. Услугите на платформа го опфаќаат следното:
5.1. наведување на воздухопловите до/од паркинг
позиција при пристигнување и заминување, (под услов
овие услуги да не ги дава контролата на летање);
5.2. помош при паркирање на воздухопловите и
обезбедување на соодветни средства (под услов оваа
услуга да не ја дава надлежната контрола на летање);
5.3. комуникација помеѓу воздухопловот и давателот на услуги во контролираната зона;
5.4. натоварување и истоварување на воздухоплови,
вклучувајќи го обебзедувањето и ракувањето со соодветни уреди/направи, како и превоз на екипажот и патниците помеѓу воздухопловот и терминалот, превоз на
багажот помеѓу воздухопловот и терминалот;
5.5. обезбедување и ракување со соодветни уреди за
стартување на моторите;
5.6. влечење или туркање на воздухопловот при
пристигнување и заминување, како и обезбедување и
ракување со потребните уреди/направи;
5.7. превоз, утовар и истовар на храна и пијалоци
во/од воздухопловот.
6. Услугите за опслужување на воздухоплови опфаќаат:
6.1. надворешно и внатрешно чистење на воздухопловите, санитарниот простор (тоалетите) и снабдување
со вода за пиење;
6.2. ладење и греење на кабината, отстранување на
снег и мраз и заштита на воздухопловот од замрзнување;
6.3. преуредување на кабината со соодветна кабинска опрема, сместување на таа опрема.
7. Услугите за опслужување со гориво и мазиво опфаќаат:
7.1. организирање и спроведување на операција на
полнење и празнење; вклучувајќи го складирањето на
горивото и контрола на квалитетот и квантитетот на
испорачаното гориво;
7.2. надополнување со мазиво и останати течности.
8. Услугите за одржување на воздухоплов опфаќаат:
8.1. рутински услуги пред лет;
8.2. нерутински услуги кои ги бара корисникот на
аеродромот (превозникот);
8.3. набавка и водење на евиденција на резервни делови и опрема;
8.4. барање или резервирање на соодветна паркирна
позиција и/или сместување во хангар.
9. Услугите за операциите на лет и администрацијата на екипаж опфаќаат:
9.1. подготовка за лет на појдовниот аеродром или
на кое било друго место;
9.2. услуги во текот на летот, вклучувајќи и нивна
прераспределба ако е потребно;
9.3. активности по завршувањето на летот;
9.4. администрација на екипажот.
10. Услугите на транспортот на земја опфаќаат:
10.1. организирање и вршење на превоз на: екипаж, патници, багаж, стока и пошта помеѓу различни
терминали на ист аеродром, но со исклучок на истиот
превоз помеѓу воздухопловот и која било друга точка
внатре во оградата на истиот аеродром (воздухопловно
пристаниште);
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10.2. кој било посебен превоз на барање на корисникот на аеродромот (воздухопловното пристаниште).
11. Услугите за обезбедување на подготвена храна
и пијалоци (кетеринг) опфаќаат:
11.1. поврзување со набавувачите и административната управа;
11.2. складирање на храната, пијалоците и опремата потребна за подготовка на истите;
11.3. чистење на опремата;
11.4. подготовка и достава на опрема, и снабдување на резерви со храна и пијалоци.
__________
1843.
Врз основа на член 147 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10 и 24/12), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈАТА
И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И/ИЛИ ДРУГ
СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ
1. Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг
стручен персонал.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1) уверение за исполнување на условите за вршење
на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал е јавна исправа со
која се потврдува дека здравствена установа, (во понатамошниот текст: АМС) или овластен лекар – поединец (во понатамошниот текст: AME), ги исполнува
пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал;
2) сертификација е постапка за издавање, продолжување или обновување на уверението за исполнување
на условите за вршење на здравствени прегледи на
персонал во воздухопловството и/или друг стручен
персонал која се состои од сертификациона проверка и
надзор во која Агенцијата за цивилно воздухопловство
(во понатамошниот текст: Агенцијата) утврдува дали
подносителот на барањето ги исполнува условите за
здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал пропишани со Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите
на важење на лекарските уверенија и посебните услови
што треба да ги исполнуваат здравствените установи и
овластен лекар - поединец за вршење на здравствени
прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.
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2. Форма и содржина на уверението за исполнување на
условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал
Член 3
(1) Уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал може да се
издаде за вршење на здравствени прегледи на една или
повеќе класи персонал од член 2 на Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што
треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени
прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.
(2) Формата и содржината на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал од страна на АМЕ е дадена во Прилог 1
кој е составен дел на овој правилник.
(3) Формата и содржината на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал од страна на АМС е дадена во Прилог 2
кој е составен дел на овој правилник.
(4) Уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, се издава
за период од три години.
3. Начин на издавање, продолжување, обновување
или промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал
Член 4
Издавањето, продолжувањето, обновувањето и промената на уверението за исполнување на условите за
вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал се врши во
постапка која ги содржи следните фази:
1. поднесување на писмено барање со придружна
документација;
2. утврдување на формални недостатоци на барањето;
3. утврдување на исполнетост на условите, кое опфаќа:
- сертификациона проверка на барањето и потребната документација (Document Evaluation)
- сертификационен надзор (Initial Inspection) и
4. издавање, продолжување и обновување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството
и/или друг стручен персонал.
3.1 Поднесување на барање и потребна
документација
Член 5
(1) За издавање, продолжување и обновување на
уверение за исполнување на условите за вршење на
здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, се поднесува барање
до Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се
исполнети пропишаните услови.
(2) Барањето за издавање на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стру-
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чен персонал се поднесува најмалку 30 дена пред планираната дата на отпочнување со вршење на лекарски
прегледи.
(3) За продолжување и обновување на важноста на
уверение за исполнување на условите за вршење на
здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, АМС, односно АМЕ
поднесува барање за продолжување до Агенцијата најдоцна 30 дена пред истекот на важноста на уверението
односно барање за обновување најдоцна 30 дена по
истекот на важноста на уверението.
(4) Доколку АМС, односно АМЕ не поднесе барање
за продолжување, односно обновување на важноста на
уверение за исполнување на условите за вршење на
здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал во роковите од став (3)
на овој член, се смета дека уверението е повлечено.
(5) АМС, односно АМЕ кој сака да изврши промена
на податоците наведени во уверението за исполнување
на условите за вршење на здравствени прегледи на
персонал во воздухопловството и/или друг стручен
персонал, за истото поднесува писмено барање до
Агенцијата најмалку 30 дена пред датата кога се планира да се отпочне со здравствените прегледи на кои се
однесува бараната промена.
Член 6
(1) Кон барањето за издавање, продолжување или
обновување на уверението за исполнување на условите
за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, се поднесуваат докази за исполнетост на пропишаните услови
за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал и тоа:
а) за АМС
1. организациона структура (регистрација во Централен Регистар на Република Македонија, лични податоци и квалификации на персоналот кој ќе биде инволвиран во вршењето на здравствените прегледи);
2. детали за здравствената установа во чиј состав е
или со која има склучено договор за стручна и конзилијарна соработка со цел вклучување во клиничка воздухопловна медицина и вршење на неопходните проширени дијагностички процедури;
3. лиценца за работа издадена од Лекарската комора на Република Македонија;
4. доказ дека е ангажиран во клиничка воздухопловна медицина и сродни активности;
5. доказ дека е предводен од страна на AME, којшто
е одговорен за координирање на резултатите од испитувањата и за потпишување на извештаи и лекарски
уверенија и има вработени лекари со напредна обука и
искуство во воздухопловна медицина;
6. доказ дека е опремен со медицинско-технички
капацитети за сеопфатни испитувања од областа на
воздухопловната медицина;
7. документација согласно Уредбата за посебните
услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и
другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги
исполнуваат здравствените установи и овластен лекар поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, потребна за издавање на лекарски уверенија и водење на медицинските досиеја за барателите;
8. капацитети за чување на медицинските досиеја
со цел обезбедување на бараното ниво на медицинска
доверливост;
9. средства за комуникација со Агенцијата заради
нејзино известување за извршените здравствени прегледи;
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10. доказ дека е платен надоместокот утврден со
Тарифникот на Агенцијата;
11. доказ дека е платена административната такса
согласно Законот за административните такси и
12. други докази со кои се потврдува исполнетоста
на условите од Уредбата за посебните услови, начин и
постапка на утврдување на здравствената способност
на персоналот во воздухопловството и другиот стручен
персонал, роковите на важење на лекарските уверенија
и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.
б) за АМЕ
1. диплома за завршен медицински факултет;
2. лиценца за работа издадена од лекарска комора
или друга соодветна институција;
3. доказ дека има завршено обука и ги има положено испитите согласно Уредбата за посебните услови,
начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот
стручен персонал, роковите на важење на лекарските
уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот
во воздухопловството и другиот стручен персонал;
4. доказ дека е платен надоместокот утврден со Тарифникот на Агенцијата;
5. доказ дека е платена административната такса
согласно Законот за административните такси и
6. други докази со кои се потврдува исполнетоста
на условите од Уредбата за посебните услови, начин и
постапка на утврдување на здравствената способност
на персоналот во воздухопловството и другиот стручен
персонал, роковите на важење на лекарските уверенија
и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.
(2) По исклучок од став (1) на овој член, доказите
од точка а), потточки 1, 2, 3, 4 и 5 и точка б) потточки
1, 2 и 3 не се приложуваат кон барањето за продолжување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал доколку со
континуираните инспекциски надзори спроведени од
страна на Агенцијата не е утврдена промена или неисполнетост на некој од пропишаните услови за вршење
на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.
(3) Кон барањето за промена на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг
стручен персонал, се поднесуваат следните докази:
1. доказ дека е платен надоместокот утврден со Тарифникот на Агенцијата;
2. доказ дека е платена административната такса
согласно Законот за административните такси и
3. други докази со кои се потврдува исполнетоста
на условите за извршување на промена на уверението
за исполнување на условите за вршење на здравствени
прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг
стручен персонал согласно Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената
способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.
(4) Документите од ставови (1) и (3) на овој член
треба да бидат во оригинал или копија заверена кај нотар.
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3.2 Утврдување на формални недостатоци
Член 7
Агенцијата во рок од три работни дена од приемот
на барањето го известува писмено подносителот за
приемот на барањето и за лицето одговорно за координација на постапката и комуникација согласно нејзина
внатрешна процедура.
Член 8
По приемот на барањето Агенцијата утврдува дали
постојат формални недостатоци и тоа:
- дали барањето е поднесено во определениот рок и
- дали со барањето се поднесени сите документи
согласно член 6 став (1) на овој правилник.
Член 9
(1) Агенцијата во рок од десет работни дена од приемот на барањето го известува подносителот за тоа дали барањето е потполно или содржи формални недостатоци и му определува рок за отстранување на истите.
(2) Доколку подносителот на барањето ги отстрани
недостатоците во предвидениот рок се смета дека барањето било уредно од самото поднесување.
(3) Доколку подносителот на барањето не ги отстрани недостатоците во предвидениот рок Агенцијата
донесува заклучок за отфрлање на барањето.
3.3 Утврдување на исполнетост на условите
Член 10
(1) Доколку се утврди дека барањето е целосно,
Агенцијата започнува со сертификација со цел утврдување на исполнетоста на пропишаните услови за добивање на уверение за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал.
(2) Сертификацијата на подносителот на барањето
за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал се врши
преку сертификациона проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation) и сертификационен надзор (Initial Inspection).
(3) По исклучок од став (2) на овој член сертификацијата при продолжување на уверението за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на
персонал во воздухопловството и/или друг стручен
персонал може да се изврши без спроведување на сертификационен надзор (Initial Inspection) доколку со
континуираните инспекциски надзори спроведени од
страна на Агенцијата не е утврдена неисполнетост на
некој од пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или
друг стручен персонал.
(4) Агенцијата и подносителот на барањето ги усогласуваат термините и динамиката на проверките од
став (2) на овој член пред нивното започнување.
3.3.1 Сертификациона проверка на барањето и
приложената документација (Document Evaluation)
Член 11
(1) Сертификационата проверка на барањето и приложената документација (Document Evaluation) има за
цел откривање на недостатоците, пропустите и критич-
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ните ситуации во исполнетоста на пропишаните услови
и во извршувањето на здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството и/или другиот стручен
персонал.
(2) Во текот на проверката од став (1) на овој член
претставниците на Агенцијата ги користат претходно
изготвени чек листи пропишани со внатрешна процедура и усно им ги соопштуваат на претставниците на
подносителот на барањето прелиминарните резултати.
(3) Во текот на проверката од став (1) на овој член
на подносителот на барањето му се дава можност во
одреден период да ги отстрани евентуалните недостатоци во поднесената документација и/или да подготви
алтернативни решенија за исполнување на условите
пред започнување на сертификациониот надзор (Initial
Inspection).
(4) Доколку подносителот на барањето не ги отстрани недостатоците во рокот од став (3) на овој член
или не предложи прифатливи алтернативни решенија
за исполнување на условите, Агенцијата донесува заклучок за отфрлање на барањето.
3.3.2 Сертификационен надзор (Initial Inspection)
Член 12
(1) Сертификациониот надзор (Initial Inspection)
има за цел преку увид и практична проверка на начинот на извршување на бараните здравствени прегледи
да утврди дали подносителот на барањето ги исполнува пропишаните услови за вршење на здравствени
прегледи на персоналот во воздухопловството и/или
другиот стручен персонал.
(2) Сертификациониот надзор (Initial Inspection) се
извршува во согласност со Аdministrative and Guidance
Material - AGM, Section Five: Personnel Licensing, Part 2
нa JAA.
Член 13
(1) Подносителот на барањето треба да го овозможи сертификациониот надзор (Initial Inspection), да и ја
даде неопходната техничка и кадровска помош на
Агенцијата и да ги организира посетите на локациите.
(2) Подносителот на барањето треба да овозможи:
- преглед на односните податоци, процедури и друг
материјал во врска со здравствените прегледи на персоналот во воздухопловството и/или другиот стручен
персонал;
- добивање на бараните објаснувања;
- пристап во просториите, локациите, добрата и
другите средства на подносителот на барањето, односно имателот на уверението и
- други активности со цел овозможување на сертификацијата.
Член 14
(1) Во рок од 15 дена од завршувањето на сертификациониот надзор (Initial Inspection), Агенцијата изготвува писмен извештај во кој се констатира фактичката
состојба, се утврдуваат евентуалните неусогласености,
пропусти и критични ситуации во исполнетоста на
пропишаните услови и истите детално се опишуваат и
документираат.
(2) Извештајот од став (2) на овој член Агенцијата
го доставува до подносителот на барањето.
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(3) Агенцијата во рок од три дена од доставување
на извештајот од став (1) на овој член ќе побара од
подносителот на барањето да предложи корективни
мерки за отстранување на евентуалните недостатоци,
пропусти и критични ситуации во исполнетоста на условите за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал
како и рок за нивно преземање.
(4) Агенцијата ги одобрува мерките и рокот за нивно превземање доколку оцени дека истите се доволни
за отстранување на евентуалните недостатоци, пропусти и критични ситуации во исполнетоста на условите
за вршење на здравствени прегледи на персоналот во
воздухопловството и дригиот стручен персонал.
(5) Подносителот на барањето треба да ги преземе
мерките на начин и во временски рок одобрени од
Агенцијата.
3.4 Издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за исполнување на условите за
вршење на здравствени прегледи на персонал во
воздухопловството и/или друг стручен персонал
Член 15
(1) Доколку подносителот на барањето ги превземе
мерките на начин и во рок согласно член 14 на овој
правилник, Агенцијата донесува решение за издавање,
продолжување, обновување или промена кое заедно со
уверението за исполнување на условите за вршење на
здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал ги доставува на подносителот на барањето.
(2) Доколку Агенцијата оцени дека не се исполнети
пропишаните услови за вршење на здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал, со решение ќе го одбие барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на
уверението за исполнување на условите за вршење на
здравствени прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг стручен персонал.
(3) Целокупната постапка пред Агенцијата од поднесување на барањето до донесување на решение за издавање, продолжување или обноување на уверението
за исполнување на условите за вршење на здравствени
прегледи на персонал во воздухопловството и/или друг
стручен персонал не може да трае повеќе од 60 дена.
4.Евиденција
Член 16
За издадените уверенија за исполнување на условите за вршење на здравствени прегледи на персонал во
воздухопловството и/или друг стручен персонал и на
другата документација приложена кон барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на
уверенијата се води евиденција во Агенцијата.
5. Завршни одредби
Член 17
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-486/3
21 мај 2012 година
Скопје

Директор,
д-р Дејан Мојсоски, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1844.
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 проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија
ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, 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 30.5.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на ул. Мито
Хаџивасилев - Јасмин бр.48, Градски зид блок 5, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен
статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за
фотонапонска електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“ со
планирана моќност од 949,92 kW и со локација во с.Дуброво на КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за проектирање, консалтинг, изградба, производство и трговија со енергија
ОТВОРЕНА ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, со седиште на
ул. „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр.48, Градски зид
блок 5, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-38
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“
- податоци за локација на електроцентралата: с.Дуброво на КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина Неготино
- планирана моќност на електроцентралата: 949,92
kW (3958 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.136.101 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
30.5.2013 година
3. Фотонапонската електроцентрала „ФЕЦ ДУБРОВО“ со планирана моќност од 949,92 kW и со локација
во с.Дуброво на КП.бр.1060/1, КО Неготино, Општина
Неготино, 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
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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. 08-89/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
__________

1845.
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 производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје, 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 30.5.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје,
со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, му се издава
решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена
од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „СВЕМЕК“ со планирана моќност од
299,25 kW и со локација на КП.бр.1125/1, зграда 91,
КО Маџари, Општина Гази Баба, Скопје.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство на машински делови и алат СВЕМЕК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-39
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СВЕМЕК“
- податоци за локација на електроцентралата: на
КП.бр.1125/1, зграда 91, КО Маџари, Општина Гази
Баба, Скопје
- планирана моќност на електроцентралата: 299,25
kW (1197 панели со моќност на панел од 250 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 366.000 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

Стр. 110 - Бр. 67

31 мај 2012

- датум на престанок на важење на ова решение:
30.5.2013 година
3. Фотонапонската електроцентрала „СВЕМЕК“ со
планирана моќност од 299,25 kW и со локација на
КП.бр.1125/1, зграда 91, КО Маџари, Општина Гази
Баба, Скопје, 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. 08-90/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

__________
1846.
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 производство, трговија и
услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДОО
увоз-извоз Ресен, 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 30.05.2012
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И ЦИНК ДОО увозизвоз Ресен, со седиште на ул. Димитар Влахов, бр. 6,
Ресен, му се издава решение за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија
за фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ИНВЕСТ 1“ со планирана моќност од 41,76 kW и со локација на
дел од постоечки кров на објектот „Лив под притисок“
на КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕАРНИЦА ЗА АЛУМИНИУМ И
ЦИНК ДОО увоз-извоз Ресен, со седиште на ул. Димитар Влахов,
бр. 6, Ресен
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-40
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“
- податоци за локација на електроцентралата: на дел
од постоечки кров на објектот „Лив под притисок“ на
КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен
- планирана моќност на електроцентралата: 41,76
kW (174 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 56.600 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
30.5.2013 година
3. Фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ИНВЕСТ - 1“ со планирана моќност од 41,76 kW и со локација на дел од постоечки кров на објектот „Лив под
притисок“ на КП.бр.6211/0, КО Ресен, Општина Ресен,
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. 08-92/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

31 мај 2012

1847.
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 ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО
Скопје, 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 30.05.2012 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на
електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со
седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош, Скопје, му се
издава решение за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ со планирана
моќност од 49,92 kW и со локација на ул.„2“ во Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина
Пехчево.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги
ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-41
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“
- податоци за локација на електроцентралата: на ул.
„2“ во Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево
- планирана моќност на електроцентралата: 49,92
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 59.749 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
30.05.2013 година
3. Фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул.„2“ во Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во
м.в. Чуката, Општина Пехчево, 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. 08-94/12
30 мај 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

__________

1848.
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 ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО
Скопје, 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 30.5.2012 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на
електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со
седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош, Скопје, му се
издава решение за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ со планирана
моќност од 49,92 kW и со локација на ул.„2“ во Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги
ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-PV-42
- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“
- податоци за локација на електроцентралата: на ул.
„2“ во Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево
- планирана моќност на електроцентралата: 49,92
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 59.749 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение:
30.5.2013 година
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3. Фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул.„2“ во Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во
м.в. Чуката, Општина Пехчево, 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).

31 мај 2012

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. 08-95/12
30 мај 2012 година
Скопје
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