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547. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ 

ПРОИЗВОДИ 
 

Се прогласува Законот за изменување на Законот за 
тутун и тутунски производи, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 2 март 2010 година. 

 
    Бр. 07-1029/1                                 Претседател 
2 март 2010 година                 на Република Македонија,                       
          Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 
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З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН  
И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ 

 
Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на За-
конот за тутун и тутунски производи („Службен вес-
ник на Република Македонија“ брoj 88/2008), во членот 
26 став 1 бројот „18“ се заменува со бројот „21“. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR DUHANIN DHE 

PRODHIMET E DUHANIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

duhanin dhe prodhimet e duhanit (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" numër 88/2008), në nenin 26 
paragrafi 1 numri “18” zëvendësohet me numrin “21”. 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
„Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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548. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО 
ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГО-
ВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРВИОТ ЗАЕМ ЗА РАЗВОЈНА  

ПОЛИТИКА - ДПЛ 1 
 

Се прогласува Законот за задолжување на Републи-
ка Македонија со заем кај Меѓународната банка за об-
нова и развој - Светската банка по Договорот за заем за 
Првиот заем за развојна политика - ДПЛ 1, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 2 март 2010 година. 

 
     Бр. 07-1030/1                                 Претседател 
2 март 2010 година                 на Република Македонија,                       
          Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО 
ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРВИОТ ЗАЕМ ЗА 

РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА - ДПЛ 1 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-

родната банка за обнова и развој - Светската банка со 
заем во износ од 20.500.000 eврa, наменет за реализа-
ција на Првиот заем за развојна политика - ДПЛ 1.  

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за 
Првиот заем за развојна политика - ДПЛ 1, кој ќе се 
склучи меѓу Владата на Република Македонија и Меѓу-
народната банка за обнова и развој - Светската банка. 

Во име на Република Македонија, Договорот за за-
ем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот 
за финансии или од него овластено лице. 

 
Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој за-
кон е 25 години, со вклучен грејс период од осум годи-
ни.  

Каматната стапка е шестмесечен ЛИБОР со варија-
билен распон (за евро валута). 

На денот на повлекувањето на средствата од зае-
мот, Република Македонија ќе и плати на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој - Светската банка едно-
кратна провизија во износ од 0,25 % од износот на зае-
мот.  

Заемот ќе се отплаќа на 34 полугодишни рати на се-
кој 15 март и 15 септември во годината. Од 15 март 
2018 до 15 март 2034 година ќе се отплатат 33 полуго-
дишни рати секоја во износ од 2,94 % од износот на за-
емот, додека на 15 септември 2034 година ќе се отпла-
ти последната рата во износ од 2,98% од износот на за-
емот. 

 
Член 4 

Корисник на средствата од заемот од членот 1 на 
овој закон е Министерството за финансии. 

 
Член 5 

Република Македонија заемот од членот 1 на овој 
закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македо-
нија. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

___________ 
 

L I G J 
PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
ME HUA NË BANKËN NDËRKOMBËTARE PËR 
RINDËRTIM DHE ZHVILLIM–BANKËN BOTËRORE 

SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR HUAN E 
PARË PËR POLITIKËN ZHVILLIMORE - DPL 1 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë ngarkohet në Bankën 

Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankën 
Botërore, me hua në shumë prej 20 500 000 eurosh, të 
dedikuar për realizimin e Huas së parë për politikën 
zhvillimore-DPL 1. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i 
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për hua për Huan 
e parë për politikën zhvillimore – DPL 1, që do të lidhet 
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – 
Bankës Botërore.  

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen 
për hua nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta nënshkruajë 
ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai.  

 
Neni 3 

Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 25 
vite, me grejs periudhë të përfshirë prej tetë vitesh.  

Norma e kamatës është LIBOR gjashtëmujor me 
shtrirje të ndryshueshme (për valutën euro).  

Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas, Republika e 
Maqedonisë do t’i paguajë Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore, provizion të 
njëhershëm në shumë prej 0,25 % nga shuma e huas.   

Huaja do të paguhet në 34 këste gjashtëmujore, në çdo 
15 mars dhe 15 shtator të vitit. Nga 15 marsi i vitit 2018 
deri më 15 mars të vitit 2034, do të paguhen 33 këste 
gjashtëmujore, secili në shumë prej 2,94 % të shumës së 
huas, ndërsa më 15 shtator 2034, do të paguhet kësti i 
fundit në shumë prej 2,98% të shumës së huas.  

 
Neni 4 

Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji, 
është Ministria e Financave.  



Стр. 4 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 март 2010 
 

Neni 5 
Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji, 

do të paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.  
 

Neni 6 
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
____________ 

549. 
Врз основа на членот 78 став 3 од  Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 2 од Законот за Комите-
тот за односи меѓу заедниците („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 150/2007), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 1 
март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ 

ЗАЕДНИЦИТЕ 
 
I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за 

односи меѓу заедниците („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 96/2008, 97/2008, 106/2008 и 
147/2008), во точката I алинеја 2 од редот на пратени-
ците Албанци, во точката 3) зборовите: "Фазли Велиу" 
се заменуваат со зборовите: "Рафис Аљити". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во "Службен весник на Републи-
ка Македонија." 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-963/1                               Претседател 

1 март 2010 година             на Собранието на Република 
    Скопје                             Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
____________ 

550. 
Врз основа на членот 6 од Одлуката за одбележува-

ње на јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 24/98 и 
4/2003), а во врска со членот 2 од Програмата за одбе-
лежување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности за 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 149/2009), Собранието 
на Република Македонија, на седницата  одржана на 1 
март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 100 ГОДИНИ 
ОД РАЃАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗА - ГОНЏА  

БОЈАЏИУ 
  
I. За претседател на Одборот за одбележување на 

100 години од раѓањето на Мајка Тереза- Гонџа Боја-
џиу, се избира 

Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на 
Република Македонија. 

 
II. За членови на Одборот за одбележување на 100 

години од раѓањето на Мајка Тереза- Гонџа Бојаџиу, се 
избираат: 

1) Кирил Стојанов, скопски бискуп и Апостолски 
егзарх во Македонија; 

2) Васко Шутаров, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија; 

3) Маринела Тушева, пратеник во Собранието на 
Република Македонија; 

4) Рафис Алити, потпретседател на Собранието на 
Република Македонија; 

5) Сулејман Рушити, пратеник во Собранието на 
Република Македонија; 

6) Роза Топузова - Каревска, пратеник во Собрание-
то на Република Македонија; 

7) Стојан Тренчевски, претседател на Граѓанската 
асоцијација "Скопјанката  Мајка Тереза"; 

8) Бехуџудин Шеапи, директор на Националниот 
конзерваторски центар за културно наследство; 

9) Љупчо Ајдински, професор, добитник на Држав-
ната награда "Мајка Тереза"; 

10) Антон Серечи, новинар и публицист, добитник 
на Државната награда "Мајка Тереза" и 

11) Рената Здравковска, директор на Спомен - куќа-
та на Мајка Тереза. 

 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-964/1                               Претседател 

1 март 2010 година             на Собранието на Република 
    Скопје                             Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
____________ 

551. 
Врз основа на членот 6 од Одлуката за одбележува-

ње на јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 24/98 и 
4/2003), а во врска со членот 2 од Програмата за одбе-
лежување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности за 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 149/2009), Собранието 
на Република Македонија, на седницата  одржана на  1 
март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 1100 ГОДИНИ 
ОД СМРТТА НА ОХРИДСКИОТ ЧУДОТВОРЕЦ  

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ 
 
I. За претседател на Одборот за одбележување на 

1100 години од смртта на охридскиот чудотворец Св. 
Наум Охридски се избира: 

Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на 
Република Македонија. 

 
II. За членови на Одборот за одбележување на на 

1100 години од смртта на охридскиот чудотворец Св. 
Наум Охридски се избираат: 

1) неговото блаженство г.г. Стефан - Архиепископ 
охридски и македонски; 

2) неговото високопреосвештенство г. Тимотеј - 
Митрополит дебарско - кичевски; 
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3) неговото високопреподобие г. Архимандрит Не-
ктариј - игумен на манастирот Св. Наум Охридски; 

4) Цветко Грозданов, пратеник во  Собранието на 
Република Македонија; 

5) Томе Чинговски, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија; 

6) Сафет Незири, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија; 

7) Бесим Догани, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија; 

8) Роза Топузова - Каревска, пратеник во Собрание-
то на Република Македонија; 

9) Цветан Грозданов, академик и 
10) Стојан Ристески, професор. 
 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-965/1                               Претседател 

1 март 2010 година             на Собранието на Република 
    Скопје                              Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
____________ 

552. 
Врз основа на членот 6 од Одлуката за одбележува-

ње на јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 24/98 и 
4/2003), а во врска со членот 2 од Програмата за одбе-
лежување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности за 2010 година („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 149/2009), Собранието 
на Република Македонија, на седницата  одржана на 1 
март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 20 ГОДИНИ 
ОД ОДРЖУВАЊЕТО НА ПРВИТЕ ПОВЕЌЕПАР-
ТИСКИ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

  
I. За претседател на Одборот за одбележување на 20 

години од одржувањето на првите повеќепартиски из-
бори во Република Македонија, се избира 

Јани Макрадули, потпретседател на Собранието на 
Република Македонија. 

 
II. За членови на Одборот за одбележување на 20 

години од одржувањето на првите повеќепартиски из-
бори во Република Македонија, се избираат: 

1) Силвана Бонева, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија; 

2) Цветанка Иванова, пратеник во Собранието на 
Република Македонија; 

3) Тахир Хани, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија; 

4) Флора Кадриу, пратеник во Собранието на Ре-
публика Македонија; 

5) Андреј Жерновски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија; 

6) Тодор Петров, пратеник во Собранието на Репуб-
лика Македонија, во првиот пратенички состав; 

7) Алил Џаферовски, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, во првиот пратенички состав; 

8) Оломан Сулејмани, пратеник во Собранието на 
Република Македонија, во првиот пратенички состав; 

9) Александар Новаковски, претседател на Држав-
ната изборна комисија и 

10) Никола Коневски, претседател на Републичката 
изборна комисија и на Републичката комисија за спро-
ведување на референдумот (1991 година).  

 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-966/1                               Претседател 

1 март 2010 година             на Собранието на Република 
    Скопје                              Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
____________ 

553. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 1 март 2010 година, 
донесе 

 
Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ВЛИЈАНИЈАТА НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕ-
НИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Повикувајќи се на заклучоците содржани во доку-

ментот усвоен на Светската конференција за климат-
ските промени во Копенхаген, 2009 година. 

Имајќи ги предвид информациите за климатските 
промени во Република Македонија кои се базираат врз 
компаративна анализа во времетраење од 30 години, 
како и предвидувањата за климатските промени до кра-
јот на 2100 година. 

Соочувајќи се со последиците што би произлегле 
од влијанието на климатските промени во Републиката, 
според резултатите од сценаријата за климатските про-
мени. 

Искажувајќи ја загриженоста за последиците кои ќе 
настанат од долгорочните влијанија на климатските 
промени во најчувствителните области: земјоделство-
то, шумарството, водните ресурси, биолошката разно-
видност и здравството. 

Оценувајќи дека сите параметри неопходни за пра-
вилно земјоделско производство се менуваат во правец 
на создавање на неповолни услови изразени со дефи-
цит на вода, аридност и појава на сушен период во сите 
поважни земјоделски региони во Републиката. 

Тргнувајќи од тоа дека намалувањето на приносот 
на најчувствителните култури, а особено на зимската 
пченица, виновата лоза и луцерката, во сите региони, 
ќе предизвика директна економска штета која се про-
ценува на речиси 30 милиони евра до 2025 година и би 
се зголемила до 40 милиони до 2100 година. 

Свесни за фактот дека директното и индиректното 
влијание од зголемувањето на температурите ќе ја на-
мали продуктивноста на домашните животни и ќе до-
веде до појава на болести. 
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Констатирајќи дека климатските промени негатив-
но ќе влијаат во шумарството, преку одумирање на од-
делни делови од крошната и цели стебла, од инсекти и 
болести, шумски пожари и опожарени површини, како 
и миграција на шумските дрвни видови кон повисоки 
надморски висини. 

Согледувајќи дека климатските промени имаат 
комплексни влијанија врз здравјето на луѓето кои оп-
фаќаат болести и состојби со можен смртоносен исход, 
односно влијанија, пред сé, предизвикани од екстремни 
временски услови (поплави, суши и невремиња), како и 
од ефектите од аерозагадувањето. 

Укажувајќи дека влијанието на климатските промени 
ќе има негативен ефект врз водните ресурси изразен пре-
ку драстично намалување на расположливите водни ре-
сурси во идниот период, како и врз квалитетот на водите. 

 
Собранието на Република Македонија 
 
1. Констатира дека поради влијанијата на климат-

ските промени на земјата и е потребно прилагодување 
кон климатските промени и намалување на последици-
те од нивното влијание. 

2. Ќе се залага идниот развој на државата да се те-
мели со почитувањето на принципот на ненарушување 
на животната средина и избор на решенија кои придо-
несуваат кон намалување и ублажување на влијанието 
од климатските промени. 

3. Истакнува дека Република Македонија има инте-
рес од воведување на мерки за прилагодување и нама-
лување на  влијанието од климатските промени. 

4. Оценува дека за оваа цел е непходна координира-
на активност на Собранието, Владата и на другите др-
жавни институции, како и соработка со заинтересира-
ните невладини здруженија и организации. 

5. Смета дека проблемот со прилагодувањето на Ре-
публика Македонија кон климатските промени треба 
да се уреди со донесување на посебни закони, како и со 
тековни мерки кои треба да ги преземе Владата на Ре-
публика Македонија. 

6. Укажува на потребата Владата на Република Ма-
кедонија да поднесува годишни извештаи до Собрание-
то за мерките кои ги презема за прилагодување на зем-
јата кон климатските промени и намалување на после-
диците од нивното влијание. 

7. Се залага, заедно со Владата на Република Маке-
донија, да продолжи со преземање мерки за запознава-
ње на соодветните меѓународни институции и органи-
зации со влијанието на климатските промени во Репуб-
лика Македонија и да пристапи кон посоодветна интер-
национализација на овој проблем. 

8. Цени дека за решавање на овој проблем се по-
требни финансиски средства кои треба да се обезбедат 
од повеќе извори (Буџетот на Република Македонија, 
меѓународни фондови за еколошки намени, заинтере-
сирани правни и физички лица, меѓународни задолжу-
вања и друго). 

9. Ја изразува готовноста мерките утврдени  со оваа 
резолуција да бидат еден од приоритетите на Собрани-
ето во водењето на развојната и тековната политика за 
намалување на последиците од климатските промени 
во Република Македонија, а  знаењето ќе го става во 
функција на правилното донесување на политичките 
одлуки. 

10. Оваа резолуција ќе се достави до Владата на Ре-
публика Македонија. 

11. Оваа резолуција ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-973/1                               Претседател 

1 март 2010 година             на Собранието на Република 
    Скопје                             Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
____________ 

554. 
Тргнувајќи од одредбите на Уставот на Република 

Македонија, а особено од членот 40 со кој државата 
обезбедува посебна грижа и заштита за семејството, 
членот 47 со кој се гарантира и поттикнува слободата 
на научното, уметничкото и другите видови твореш-
тво, како и членот 25 со кој на секој граѓанин му се га-
рантира почитувањето и заштитата на неговиот личен 
и семеен живот, на достинството и угледот. 

Антиципирајќи го недвосмислено потврдениот др-
жавен интерес на Република Македонија за членство 
во Европската унија. 

Повикувајќи се на соодветните меѓународни кон-
венции, кои се дел од правниот поредок на Република 
Македонија, а особено на Конвенцијата на Обединети-
те нации за правата на детето, Конвенцијата на Советот 
на Европа за сајберкриминалот, Конвенцијата на Сове-
тот на Европа за заштита на деца од сексуална експлоа-
тација и сексуална злоупотреба. 

Поддржувајќи го натамошниот развој на информа-
тичката технологија и Интернет во светло на процесите 
на глобализација и јакнење на меѓузависноста на држа-
вите во светот. 

Обединети во желбата за вкупен општествен ангаж-
ман за побезбеден Интернет, кој ќе биде во функција 
на натамошниот развој на „општеството базирано на 
знаење“ во согласност со стандардите и практиките на 
Европската унија. 

Настојувајќи, во рамките на развојот на информа-
тичката технологија, да се поттикне поширок општес-
твен ангажман за заштита на семејството и натамошно 
унапредување на правата на детето. 

Приклучувајќи се кон обележувањето на  европски-
от ден на побезбеден Интернет, а врз основа на членот 
68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 1 март 2010 година, донесе 

 
ДЕКЛАРАЦИЈА   

ЗА ПОБЕЗБЕДЕН ИНТЕРНЕТ 
 
1. Имајќи го предвид цивилизацискиот дострел на 

демократските држави, се залагаме за натамошно уна-
предување на уставните начела на слободата на гово-
рот, како и на слободата на научното, уметничкото и 
другите видови творештво во светло на развојот  на ин-
форматичката технологија во согласност со стандарди-
те и праксата на државите членки на Европската унија 
(ЕУ) и на самата ЕУ, бидејќи тоа претставува еден од 
начините за натамошно осигурување на вкупниот кул-
турен, образовен, економски и политички напредок на 
Република Македонија (РМ); 
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2. Констатирајќи го позитивното влијание на ин-
форматичката технологија и Интернетот врз развојот 
на „општеството базирано на знаење“, ги поттикнуваме 
државните органи, организациите од цивилното оп-
штество и образовните институции во согласност со 
стандардите и праксата на државите членки на ЕУ и на 
самата ЕУ, да посветат засилена грижа за создавање 
побезбедна Интернет околина за децата, меѓу другото 
и со основање соодветни институции од оваа област, 
каков што е Центарот за побезбеден Интернет; 

3. Антиципирајќи ја улогата и значењето и на при-
ватниот сектор во натамошниот развој на информатич-
кото општество, а низ призма на потребата од натамош-
но зајакнување на општествената одговорност на сите 
сегменти, им упатуваме внимание на Интернет провајде-
рите, во рамките на својата понуда, меѓу другите, да ги 
промовираат соодветните Интернет пакети во соглас-
ност со стандардите и праксата на државите членки на 
ЕУ и на самата ЕУ, кои овозможуваат децата да бидат 
заштитени од достапност до содржини на Интернет, кои 
се штетни за нивниот морал и нивното здравје; 

4. Тргнувајќи од фактот дека знаењето и образова-
нието се најефикасни средства за заштита на децата од 
ризиците присутни на Интернет, го поттикнуваме Ми-
нистерството на образование и наука на РМ во настав-
ните програми за основно и средно образование да во-
веде содржини кои ќе им овозможат на децата да нау-
чат како да се однесуваат и како да се заштитат од без-
бедносните закани кои постојат на Интернет;  

5. Свесни за големото значење на образованието, 
особено во светло на осигурување за натамошна до-
стапност на информатичката технологија до граѓаните 
на РМ, ги охрабруваме државните институции, цивил-
ниот сектор, како и образовните институции да про-
должат и да ги засилат ангажманите во насока на јакне-
ње на јавната свест кај родителите за важноста од соз-
давање на побезбедна Интернет околина за децата во 
согласност со стандардите и праксата на државите 
членки на ЕУ и на самата ЕУ; 

6. Согледувајќи дека сé повеќе од реалните животни 
активности на граѓаните се одвиваат и на Интернет, при 
што од особена важност е целосното остварување на 
уставното начело со кое на секој граѓанин му се гаранти-
ра почитувањето и заштитата на неговиот личен и семе-
ен живот, на достоинството и угледот, ја повикуваме 
Дирекцијата на РМ за заштита на личните податоци да 
продолжи и да ги засили своите активности во насока на 
сузбивање на неовластената употреба и искривување на 
личните податоци на граѓаните на Интернет; 

7. Согледувајќи ја и улогата на целата држава во на-
сока на осигурување побезбедна Интернет околина, ка-
ко и создавањето претпоставки за натамошниот развој 
на „општеството базирано на знаење“, ја поттикнуваме 
Владата на Република Македонија и единиците на ло-
калната самоуправа, натамошно залагање во пристапи-
те до содржините на јавните „wireless“ точки отворени 
од нивна страна, како и во рамките на државните учи-
лишта, каде што има Интернет врски да создадат прет-
поставки, кои ќе овозможат децата да бидат заштитени 
од достапност до содржини на Интернет кои се штетни 
за нивниот морал и нивното здравје; 

8. Констатирајќи го неспорното значење на инфор-
матичката технологија за натамошен развој на „оп-
штеството базирано на знаење“, како еден од главните 
начини за динамизирање на развојот на РМ, ги поттик-
нуваме институциите да продолжат и да ги засилат фи-
нансирањата на научните истражувања од областа на 
информатичката технологија; 

9. Согледувајќи ја сé поголемата улога на мултиме-
дијалните содржини во обликувањето на погледите на 
граѓаните, а особено на децата, ги повикуваме институ-
циите на државата, во рамките на своите надлежности, 
да инагурираат сопствен или да прифатат некои од 
европските системи на рангирање на мултимедијални-
те содржини според возраста за која се наменети; 

10. Декларацијата ќе се достави до Владата на Ре-
публика Македонија, стопанските комори, универзите-
тите, како и до здруженијата на невладините организа-
ции во РМ; 

11. Оваа декларација ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-979/1                        Претседател 
1 март 2010 година             на Собранието на Република 

   Скопје                               Македонија, 
                             Трајко Вељаноски, с.р. 

____________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
555. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КУБА 
 

I 
Г-дин Слободан Ташовски, се поставува на должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Куба, со седиште во Њујорк. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 42                                 Претседател 

3 март 2010 година                 на Република Македонија, 
  Скопје                                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
556. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 
СКОПЈЕ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерството за здравство му престанува користењето на 
недвижните ствари и тоа: 



Стр. 8 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 март 2010 
 

1. Медицински факултет - Институти - Скопје: 
- институтска зграда КП бр.429, зграда бр.2 и зграда 

бр.3 со површина од 6010 м2, Имотен лист бр.17997; 
- Институт за судска медицина, криминалистика и 

деонтологија КП бр.429 зграда бр. 88 со површина од 
898 м2, Имотен лист бр.18011; 

- Институт за патолошка физиологија и нуклеарна 
медицина на КП бр.429 зграда бр.27 со површина од 
866,20 м2, Имотен лист бр.5072; 

- Институт за имунологија КП бр.429 зграда бр.35 
со површина од 109 м2, Имотен лист бр.16838;  

- штала за животни КП бр.429 зграда бр.36 со повр-
шина од 49,89 м2 и помошна просторија од 11,67 м2, 
Имотен лист бр.18022; 

- гаражи бр.2 и 3 на КП бр.429 зграда бр.36 со вкуп-
на површина од 37,28 м2,  Имотен лист бр.18022; 

- зграда на КП бр.434 зграда бр.1 со површина од 
200 м2, Имотен лист бр. 17996; 

- зграда на КП бр.429 зграда бр.42 дел – приземје 
3/14 идеален дел од 662 м2, Имотен лист бр.17934; 

- зграда на КП бр.429 зграда бр.4 со површина од 
2400 м2, Имотен лист бр.5134, 

сите во КО Центар 2, сопственост на Република 
Македонија. 

 
2. Универзитетски клиники: 
- зграда на Сојузот на студенти КП бр.429 зграда 

бр.90, Имотен лист бр.18030; 
- зграда за читална на студентите КП бр.2133 зграда 

бр.5, Имотен лист бр.2115; 
- хирургија - зграда бр.8 на КП бр.429, Имотен лист 

бр.17946: 
  - амфитеатар III во зграда бр.8  кат 1,  ДП бр.58 со 

површина од 125 м2; 
  - библиотека во зграда бр.8 кат 1 ДП бр.72 со по-

вршина од  40 м2; 
  - шеф на катедра и секретар во зграда бр.8, кат I 

ДП бр.69 со површина од 18 м2 и ДП бр.70 со површи-
на од 18 м2; 

- интерна клиника - зграда бр.22 на КП бр.429, 
Имотен лист бр.17975: 

- амфитеатар IV во зграда бр.22 кат I ДП бр.80 со 
површина од 208 м2 и ДП бр.81 со површина од 28 м2; 

- секретар на кабинет на катедра кат I  ДП бр.72 со 
површина од 16 м2; 

- студентски компјутерски центар ДП бр.33, кат I со 
површина од 115 м2; 

- амфитеатар V (предавална) - ЈЗУ Универзитетска 
клиника за гинекологија и акушерство КП бр.429 во 
зграда бр.12, кат – приземје, ДП бр.42 со површина од 
130 м2, Имотен лист бр.17998; 

- амфитеатар VI (предавална) – ЈЗУ Универзитетска 
клиника за радиологија КП бр.429 во зграда бр.70 кат – 
подрум со површина од 41,63 м2, Имотен лист 
бр.18008; 

- амфитеатар VII - ЈЗУ Универзитетска клиника за 
онкологија и радиотерапија КП бр.429 во зграда бр. 10, 
кат I со површина од 70,30 м2, Имотен лист бр.17964; 

- амфитеатар VIII (предавална) – ЈЗУ Универзитет-
ска клиника за инфективни болести КП бр.429 во згра-
да бр.99, кат - приземје ДП бр.1 со површина од 61 м2, 
Имотен лист бр.18012; 

- амфитеатар IX - ЈЗУ Универзитетска клиника за 
детски болести КП бр.429 во зграда бр.64, кат I со по-
вршина од 138,52 м2, Имотен лист бр.18007; 

- амфитеатар X – ЈЗУ Универзитетска клиника за 
кардиологија КП бр.429, зграда бр.75 кат – приземје 
ДП бр.6 со површина од 164 м2, Имотен лист бр.18010, 

сите во КО Центар 2, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на Министерс-
твото за образование и наука, Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје – Медицински факултет - Скопје. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
здравство, Министерството за образование и наука и 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Ме-
дицински факултет - Скопје во рок од 10 дена од денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 51-293/1                    Заменик на претседателот 

22 јануари 2010 година           на Владата на Република 
      Скопје                                    Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

557. 
Врз основа на член 417 алинеја 12 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата (,,Службен 
весник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 
64/09 и 161/09), министерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПО-
КАНАТА ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБА ВО МАНДАТ-
НА ПОСТАПКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА-
ТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПЛАТНИОТ НАЛОГ ЗА 

НАПЛАТА НА ГЛОБА СО ПЛАТЕН НАЛОГ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на обра-

зецот на поканата за наплата на глоба во мандатна по-
стапка и за формата и содржината на образецот на 
платниот налог за наплата на глоба со платен налог 
(,,Службен весник на Република Македонија“ број 76/07), 
обрасците број 1 и 2 се заменуваат со нови обрасци број 
1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.  

      
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 141-10111/1                   Министер 

24 февруари 2010 година   за внатрешни работи, 
     Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 



3 март 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 31 - Стр. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 10 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 март 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 март 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 31 - Стр. 11 

558. 
Врз основа на член член 161 став 2 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 92/09), министерот за внатрешни работи 
во согласност со министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ 
СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУ-
ВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, 
НАЧИНОТ НА НИВНО УТВРДУВАЊЕ, НАЧИНОТ 
НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХО-
ФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИ-
ТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ 
ИЛИ ГРАЃАНСКИ РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРА-
РАЗУЗНАВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат здравствените и 

психофизичките способности што треба да ги исполну-
ва лицето кое заснова работен однос во Министерство-
то за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, 
начинот на контрола на здравствените и психофизич-
ките способности на овластените службени лица за вр-
шење стручни или граѓански работи и на овластените 
службени лица за безбедност и контраразузнавање, ка-
ко и начинот на работа на здравствената комисија. 

 
Член 2 

Лицето кое заснова работен однос во Министерс-
твото за внатрешни работи (во натамошниот текст: 
Министерството), во смисла на овој правилник може 
да биде овластено службено лице за вршење стручни 
или граѓански работи или овластено службено лице за 
безбедност и контраразузнавање. 

 
II. ЗДРАВСТВЕНИ И ПСИХОФИЗИЧКИ СПОСОБНО-
СТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ 
ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО 

 
Член 3 

Здравствени и психофизички способности што тре-
ба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос 
во Министерството се: 

1. да нема наследно или стекнато заболување или 
аномалија која би предизвикала таков степен на функ-
ционална слабост која би му оневоможила извршување 
на посебните должности и овластувања согласно Зако-
нот за внатрешни работи (во натамошниот текст: по-
себни должности и овластувања); 

2. да е правилно развиено и односот на телесната 
висина и тежина (BMI) да не укажува на патолошки со-
стојби. Отстапувањето од нормалната телесна тежина 
да биде во рамките од -20 до +30%. Главата и вратот да 
се со нормална конфигурација, без анатомски отстапу-
вања, деформитети и лузни кои условуваат функцио-
нални или естетски промени. Да нема деформитети на 
телото и екстремитетите кои значително влијаат на 
функцијата; 

3. очниот наод да биде функционално уреден; 
острината на видот на секое око посебно, со можна ко-
рекција, да биде најмалку 0,8; корекцијата да биде во 
рамките на +-4Д. Во случај на сложен и мешан астиг-
матизам се зема збир на диоптријата. За работни места 
без особена сложеност на полициските работи (одреде-
ни работни места со средно образование), во случај на 
амблиопија и останати заболувања кои доведуваат до 
намалување на видната функција на едното око, која 
може да биде најмалку 0,3, острината на видот на дру-
гото, со или без корекција, да биде 1,0. Растројствата 
во распознавање на бои да не влијаат во извршување 
на посебните должности и овластувања; 

4. наодот на органите за слух и рамнотежа да биде 
во граници на нормала; просечната загуба на слухот, во 
говорните фрекфенции, на секое уво одделно да не би-
де поголемо од 20 Дб; 

5. белодробниот физикален и функционален (спи-
рометриски) наод да биде уреден; да нема заболувања 
на респираторниот систем или последици од истите 
кои доведуваат до значително оштетување на респира-
торната функција. По потреба ренгенграфски или флу-
орографски да се исклучи активен процес на белите 
дробови од било која етиологија; 

6. циркулаторниот систем да биде анатомски и 
функционално во физиолошки рамки; Физикалниот и 
ЕКГ наод на срцето без отстапувања кои би довеле до 
значителни растројства на срцевата функција; Вените 
на долните екстремитети да бидат без варикозни про-
мени кои доведуваат до функционални растројства; 

7. да нема манифестни знаци на растројство на ед-
нокриниот систем, метаболизмот и исхраната, како и 
нарушување на имунитетот; 

8. дигестивниот и урогениталниот систем да биде 
со уреден наод; без вродени или стекнати анатомски 
или функционални растројства кои во значителна мер-
ка ја нарушуваат функцијата; 

9. кожата да е без заболувања и последици од по-
вреди кои доведуваат до значителни функционални 
пречки, како и без болести со потешка прогноза; 

10. локомоторниот апарат да биде без вродени или 
стекнати анатомски и функционални растројства кои 
значително ја нарушуваат неговата функција; 

11. централниот и периферниот нервен систем да се 
со анатомски сочуван интегритет и уредна функција, 
без акутни и хронични заболувања и останати патоло-
шки состојби; 

12. да не боледува од душевни растројства и рас-
тројства во однесувањето, невротски растројства, рас-
тројства на спиењето, растројства на личноста, душев-
ни растројства и растројства во однесувањето предиз-
викани од употреба на психоактивни супстанции. Се 
исклучуваат сите облици на душевна заостанатост и 
интелектуална тапост.  

 
Член 4 

Покрај способностите од член 3 од овој правилник, 
потребно е да бидат исполнети и следните здравствени 
и психофизички способности: 

1. да не боледува од било каква хронична или акут-
на болест и да нема вродени или стекнати аномалии 
кои би можеле да го оневозможат успешното извршу-
вање на посебните должности и овластувања; 
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2. да е правилно развиено и во добра физичка кон-
диција; отстапувањата од нормалната телесна тежина 
да бидат во рамките од -15 до +10%; основните спиро-
метриски параметри да се во граница на нормалните 
вредности (VC > 80%, FEV 1 > 80 I Tiffneau index > 
70% од предвидените вредности); да нема вродени или 
стекнати недостатоци кои влијаат на естетскиот изглед 
на откриените делови на телото; 

3. се исклучуваат сите вродени и стекнати анома-
лии и акутни и хронични заболувања како и нивни пос-
ледици кои доведуваат до оштетување на функцијата 
на респираторниот систем; сите вродени и стекнати за-
болувања на носот, параназалните синуси и останатите 
делови на респираторниот систем кои предизвикуваат 
функционални растројства и естетски дефекти; 

4. да не боледува од срцеви заболувања и нивни 
последици како и од вродени и стекнати срцеви мани. 
Физикалниот наод на срцето и ЕКГ да бидат во физио-
лошки рамки; артерискиот крвен притисок да е ограни-
чен на нормалните вредности. Се исклучуваат сите 
анатомски и функционални растројства на крвожилни-
от и лимфниот систем; 

5. се исклучуваат сите болести на крвта и крвотвор-
ните органи; 

6. се исклучуваат сите вродени и стекнати анома-
лии и заболувања по целата должина на дигестивниот 
систем и акцесорните жлезди кои доведуваат до трајни 
функционални растројства. Да постои функционална и 
естетска зачуваност на забалото; 

7. се исклучуваат било какви пореметувања на ен-
докриниот систем, исхраната, метаболизмот и имуни-
тетот; 

8. се исклучуваат сите заболувања на бубрегот и 
уринарните патишта и сите други состојби кои водат 
до оштетување на бубрежната функција и отежната де-
ривација на урината; сите вродени аномалии на бубре-
гот и уринарните патишта. 

За лицата кои засноваат работен однос во Мини-
стерството кои извршуваат оперативни работи се иск-
лучуваат: 

- кај мажи - сите вродени и стекнати заболувања и 
аномалии на машките полови органи со или без знаци 
на хипогондизам; 

- кај жени - сите заболувања, вродени или стекнати 
аномалии, како и хормонална дисфункција кои доведу-
ваат до потешки функционални растројства на женски-
те полови органи. Потребно е да се забележи евентуал-
ната бременост и нејзиното времетраење; 

9. локомоторниот апарат да е интегрален со зачува-
на функција; коските да ја имаат зачувано својата 
функција, изглед и положба. Да нема заболувања на 
коскеното ткиво; зглобовите да се со сочувана физио-
лошка подвижност. Да нема заболувања како и проме-
ни на зглобовите како резултат на траума. Да нема бо-
лести на сврзното ткиво и вродени или стекнати недо-
статоци и заболувања на мускулите и лигаментите; 

10. централниот и периферниот нервен систем да се 
со анатомски сочуван интегритет и уредна функција, 
без следните патолошки состојби: 

- траума, воспалитетни и васкуларни заболувања на 
централниот нервен систем со трајни последици; 

- системски атрофии што примарно го зафаќаат 
централниот нервен систем, екстрапирамидни заболу-
вања и заболувања на движењата, демиелинизирачки 
болести на централниот нервен систем, заболувања на 
нервни корени и нервни плексуси, полиневропатии и 
други заболувања на периферниот нервен систем; 

- болести на невромускулната спојка и мускулни 
болести; 

- епилепсија и нејасни настапи на губиток на свест и 
- хемиплегија, параплегија, тетраплегија и други па-

ралитични синдроми-состојби кои што се стари и дол-
готрајни од непозната причина. 

11. да не боледува од: 
- душевни растројства и растројства во однесување-

то (деменции и други органски душевни нарушувања, 
шизофренија, шизотипни растројства и налудничави 
растројства и афективни растројства); 

- невротски растројства (фобични, опсесивно ком-
пулсивни растројства и други невротски растројства со 
изразена симптоматологија и резистентни на терапија); 

- растројства на спиењето (нарколепсија и катапле-
ксија, психогени растројства на спиењето); 

- растројства на личноста со изразен степен на на-
рушување на однесувањето, социјалното и работното 
функционирање; 

- душевни растројства и растројства во однесување-
то предизвикани со употреба на психоактивни супстан-
ци и 

- сите форми на душевна заостанатост и интелекту-
ална тапост. 

12. се исклучуваат сите заболувања и оштетувања 
на кожата и нејзините аднекси, како и последици од 
истите кои доведуваат до функционални растројства и 
естетски дефекти; 

13. се исклучуваат сите заболувања на органот за 
слух и рамнотежа кои доведуваат до функционални 
растројства и естетски дефекти. Просечната загуба на 
слухот да не изнесува повеćе од 20 Дб во говорните 
фрекфенции;  

14. се исклучуваат сите заболувања и аномалии на 
окото и аднексите на окото кои доведуваат до функци-
онални растројства и естетски дефекти; пореметувања-
та на колорниот вид, видното поле, адаптацијата, сте-
реоскопскиот вид и ортофоријата. Острината на видот 
на секое око посебно без корекција да не е послаба од 
0,8 за лицата кои засноваат работен однос во Мини-
стерството кои извршуваат оперативни работи, а за 
останатите корекцијата на видот да биде во граница од 
-2 до +3 Д, во случај на мешан и сложен астигматизам 
се зема збир на диоптриите со постигнување на остри-
на на видот до 1,0. 

 
III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА  
ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РА-

БОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО 
 

Член 5 
Заради утврдување на здравствената и психофизич-

ката способност, лицето кое заснова работен однос во 
Министерството се упатува на општи медицински и 
специјалистички прегледи утврдени во Образец број 1 
кој е составен дел на овој правилник. 
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Образецот од став 1 на овој член има четири стра-
ни, од кои на првата страна се запишуваат личните по-
датоци за лицето кое се упатува на општо-медицински 
и специјалистички преглед, втората и третата страна ги 
содржат наодите на лекарите, лекарите-специјалисти и 
психолозите, а четвртата страна го содржи наодот на 
здравствената комисија. 

 
Член 6 

Прегледите и испитувањата од член 5 на овој пра-
вилник се вршат во О.Е. Служба за превентивна здрав-
ствена заштита – Поликлиника Министерство за вна-
трешни работи при Јавна здравствена установа здрав-
ствен дом Скопје од страна на лекари, лекари - специ-
јалисти од соодветната гранка на медицината, односно 
стоматологијата и психолози. 

 
Член 7 

Ако на редовниот преглед за утврдување на здрав-
ствената и психофизичката способност се укаже потре-
ба за попрецизно утврдување на здравствената состој-
ба, обемот на прегледите за лицвето кое заснова рабо-
тен однос во Министерството може да се прошири со 
дополнителни специјалистички и субспецијалистички 
консултации и прегледи. 

 
IV. НАЧИН НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОВЛА-
СТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ 
ИЛИ ГРАЃАНСКИ РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ  
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРА-

ЗУЗНАВАЊЕ 
 

Член 8 
Овластените службени лица за вршење стручни или 

граѓански работи и овластените службени лица за без-
бедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: 
овластени службени лица) се подложуваат на редовни 
систематски прегледи со цел да се утврди дали се 
здравствено и психофизички способни да ги извршува-
ат посебните должности и овластувања, и тоа: 

 
Категории на посебни       
должности и овластувања 

Рок на систематски преглед 
 

 
1. Оперативни работи ........................        3 години 
2. Останати работи и задачи..............            5 години 
 

Член 9 
Здравствените и психофизичките способности на 

овластените службени лица се утврдуваат согласно 
член 4 од овој правилник, коригирани за природното 
опаѓање на поедини функции, согласно возраста и ра-
ботниот стаж на лицата. 

 
Член 10 

Овластените службени лица се подложуваат на кон-
тролен (вонреден) здравствен преглед во случај кога 
тоа го бара раководителот на организационата единица 
или надлежниот лекар при овластената здравствена ор-
ганизација. 

Овластените службени лица од став 1 на овој член 
кои одбиваат да се подложат на систематски преглед ćе 
се сметаат за неспособни за вршење на работи со по-
себните должности и овластувања. 

Член 11 
Работник на Министерството кој од работно место 

без посебни должности и овластувања се прераспоре-
дува на работно место со статус овластено службено 
лице, се подложува на повторен лекарски преглед за да 
се утврди дали ја исполнува потребната здравствена и 
психофизичка способност од членовите 3 и 4 од овој 
правилник за вршење на посебните должности и овла-
стувања. 

 
V. НАЧИН НА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА  

КОМИСИЈА 
 

1. Начин на работа на здравствената комисија при 
засновање на работен однос во Министерството и 

редовни систематски прегледи 
 

Член 12 
Психофизичката и здравствена способност на овла-

стеното службено лице ја оценува здравствената коми-
сија врз основа на лекарски преглед и медицинска до-
кументација која се состои од наод и мислење на здрав-
ствена комисија; лабораториски, стоматолошки, интер-
нистички, неуропсихијатриски, офталмолошки, отори-
ноларинголошки, хируршки и ортопедски, психолошки 
наод; како и гинеколошки наод, за лица од женски пол. 

Ако здравствената комисија утврди дека за конечна 
оцена е потребно да се извршат дополнителни здрав-
ствени прегледи, кандидатот може да го упати во соод-
ветна здравствена установа. 

 
Член 13 

Здравствената комисија го оценува овластеното 
службено лице како: 

- способно или 
- неспособно за вршење на посебни должности и 

овластувања во Министерството и своето мислење го 
доставува до надлежната организациона единица на 
Министерството. 

Здравствената комисија ćе оцени како неспособно 
овластено службено лице кај кое ćе утврди болести, со-
стојба, повреда или нивна последица, односно телесен 
недостаток кој е пречка за успешно извршување на по-
себните должности и овластувања во Министерството 
или кога постои комбинација на повеćе контраиндика-
ции кои сами по себе не се пречка за успешно извршу-
вање на посебните должности и овластувања во Мини-
стерството. 

  
2. Начин на работа на здравствената комисија по 
предлог за поведување на постапка за утврдување 
на неспособност на овластеното службено лице 
 

Член 14 
Здравствената комисија може да решава за неспо-

собност на овластеното службено лице за вршење на 
посебните должности и овластувања, врз основа на 
предлог за поведување на постапка за утврдување на 
неспособност на овластеното службено лице поднесен 
од страна на овластеното службено лице, Министерс-
твото, медицинската установа што го лекувала овласте-
ното службено лице или Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија чиј осигуреник е овластеното 
службено лице. 
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Со предлогот за поведување на постапката за утвр-
дување на неспособност на овластеното службено лице 
за вршење на посебните должности и овластувања се 
доставува медицинската документација и други докази, 
особено за возраста, како и за пензискиот стаж на овла-
стеното службено лице. 

 
Член 15 

Здравствената комисија во постапката за утврдува-
ње на неспособност на овластеното службено лице за 
вршење на посебните должности и овластувања решава 
во полн состав, со мнозинство гласови. 

Член на здравствената комисија може да издвои 
мислење кое го образложува писмено. 

 
Член 16 

Ако медицинската документација дава можности да 
се заклучи дека постои неспособност на овластеното 
службено лице за вршење на посебните должности и 
овластувања, односно ако Здравствената комисија оце-
ни дека е завршено лекувањето на овластеното службе-
но лице, од страна на претседателот на здравствената 
комисија се определува денот на непосредниот прег-
лед, се упатува покана за преглед на овластеното служ-
бено лице и се известува истовремено и подносителот 
на предлогот.  

Претседателот на здравствената комисија може да 
го врати предлогот за поведување постапка со забеле-
шки и упатства за дополнување на медицинската доку-
ментација и доказите од член 14 став 2 од овој правил-
ник. 

Претседателот на здравствената комисија може да 
го врати предлогот за поведување постапка кога смета 
дека треба да се продолжи со лекувањето на овластено-
то службено лице и во тој случај дава упатство за ната-
мошно лекување на овластеното службено лице.  

 
Член 17 

Кога овластеното службено лице ќе се јави на непо-
среден преглед, прегледот не започнува додека претсе-
дателот на здравствената комисија не ги запознае чле-
новите на здравствената комисија со неговата меди-
цинска документација. 

Непосредниот преглед го вршат лекарите што се во 
состав на здравствената комисија, секој од својот до-
мен на експертиза, без присуство на другите членови 
на здравствената комисија. 

По извршениот непосреден преглед, претседателот 
ги запознава членовите на здравствената комисија кои 
не присуствувале на прегледот со анамнезата и причи-
ните за заболувањето или повредата, времетраењето на 
привремената неспособност за работа, видовите на ле-
кувањата, резултатите од извршениот преглед и утвр-
дената здравствена состојба и евентуалните телесни 
оштетувања, како и со прогнозата на здравствената со-
стојба на овластеното службено лице. 

 
Член 18 

Здравствената комисија ја утврдува неспособноста 
на овластеното службено лице за вршење на посебните 
должности и овластувања со наод за утврдена неспо-
собност кој се потпишува од страна на претседателот 
на здравствената комисија. 

Пред донесувањето на наодот од став 1 на овој 
член, здравствената комисија врши увид во медицин-
ската документација за лекувањето на овластеното 
службено лице и врши непосреден преглед на овласте-
ното службено лице. 

По исклучок од став 2 на овој член, Здравствената 
комисија може да донесе наод и само врз медицинската 
документација кога овластеното службено лице се нао-
ѓа на подолго лекување во здравствена установа или во 
домашни услови, како и кога овластеното службено ли-
це нема да се јави на поканата за непосреден преглед, а 
од медицинската документација може да се утврди нес-
пособноста за работа. 

Здравствената комисија може да врши непосреден 
преглед на овластеното службено лице и во домашни 
услови, како и во медицинската установа, ако тоа го 
допушти медицинската установа. 

 
Член 19 

Наодот за утврдената неспособност од страна на 
здравствената комисија се доставува на овластеното 
службено лице и на Министерството, како и на меди-
цинската установа, односно Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија доколку од нив е доставен 
предлог за поведување на постапката за утврдување на 
неспособност на овластеното службено лице за вршење 
на посебни должности и овластувања. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за здравствените и 
психофизичките способности што треба да ги исполну-
ва лицето кое заснова работен однос во Министерство-
то за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, 
роковите и начинот на контрола на здравствените и 
психофизичките способности на работниците на Мини-
стерството за внатрешни работи кои вршат задачи со 
посебни должности и овластувања и начинот на рабо-
тењето на здравствената комисија („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 48/04 и 135/07). 

  
Член 21 

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

 
Бр. 141-3734/1                                     

26 јануари 2010 година 
     Скопје  
 
 Министер                                     Министер 
за здравство,                   за внатрешни работи, 

д-р Бујар Османи, с.р.    м-р Гордана Јанкулоска, с.р.  
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559. 
Врз основа на член 48 став 1 алинеја 1 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08), министерот за внатрешни работи, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПРЕМА  НА ВОЗИЛОТО, 
ВЕЛОСИПЕДОТ И ЗАПРЕЖНОТО ВОЗИЛО ЗА 
БЕЗБЕДНО УЧЕСТВО ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПА-
ТИШТАТА, КАКО И НА ТРАКТОРИ ЗА БЕЗБЕД-
НО ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ, ОДНОСНО  

ШУМСКИ РАБОТИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува задолжителната 

опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило 
за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како 
и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, 
односно шумски работи.  

 
II. ОПРЕМА НА ВОЗИЛА 

 
1. Задолжителна опрема 

 
Член 2 

Задолжителна опрема на возилото во сообраќајот 
на патиштата, во смисла на овој правилник е: 

1) резервно тркало; 
2) противпожарен апарат за гасење пожар; 
3) знак за означување запрено возило на коловоз – 

сигурносен триаголник; 
4) опрема за укажување прва помош (кутија за прва 

помош); 
5) клинести подлошки; 
6) чекан за кршење на стакло; 
7) резервни сијалици и осигурачи; 
8) јаже, сајла или телескопски лост за влек; 
9) зимска опрема; 
10) сигурносен-рефлектирачки елек; 
11) сигурносни појаси и наслони за глава; 
12) друга опрема; 
- табла за означување на „спори возила“; 
- табли за означување на „тешки возила“; 
- табли за означување „долги возила“ и 
- опрема на возила и возачи за превоз на опасни ма-

терии. 
 

1.1 Резервно тркало 
 

Член 3 
(1) Во моторните и приклучните возила, освен мо-

пед, лесен трицикл, лесен четирицикл,  мотоцикл, тра-
ктори, тракторски приколки, приколки со една осови-
на, автобуси за градски и приградски сообраќај  и вози-
ла наменети за комунални услуги (за миење и чистење 
на улици; одвезување на ѓубре и др.), треба да има ре-
зервно тркало со соодветна опрема која по потреба мо-
же да се употреби за демонтажа и монтажа. 

(2) Резервно тркало не треба да имаат моторни и 
приклучни возила ако гумите и металните наплатки се 
опремени со некој сигурносен систем (на пр: спреј или 
пена во метално шише под притисок, итн.) за безбедно 
возење со обезваздушена гума, односно средство за 
привремено оспособување на обезваздушената гума. 

1.2 Противпожарен апарат за гасење пожар 
 

Член 4 
(1) Патнички моторни возила, комбинирани возила, 

патнички моторни возила опремени за користење на 
алтернативни горива (течен нафтен гас (ТНГ), копри-
миран нафтен гас (ЦНГ), возила за јавен превоз, авто-
буси, како и товарни моторни и приклучни возила тре-
ба да имаат противпожарен апарат за гасење на пожар 
поставен на видно место или на место лесно за дофат, 
при што во случај на опасност може да се употреби. 

(2) Патнички моторни возила и комбинирани вози-
ла треба да имаат еден противпожарен апарат од два 
килограма наполнет со прашок АБЦ. 

(3) Автобуси за градски, приградски и меѓуградски 
сообраќај треба да имаат по два противпожарни апара-
ти, еден од три kg и еден од шест kg. 

(4) Товарни моторни возила до десет t треба да има-
ат еден протвпожарен апарат од шест kg, а товарни мо-
торни возила над десет t треба да имаат по два против-
пожарни апарати од шест kg. 

(5) Група возила (друмски тегнач, тегнач со седло, 
влечно и приклучно возило) треба да бидат опремени 
со еден противпожарен апарат за гасење на евентуален 
пожар на моторот и кабината и најмалку уште еден 
противпожарен апарат наменет за гасење на евентуа-
лен пожар на стоката која се превезува. Бројот на про-
тивпожарни апарати наменети за гасење на евентуален 
пожар на стоката зависи од видот и количината на сто-
ката што се превезува. 

 
1.3 Знак за означување запрено возило на коловоз – 

сигурносен триаголник 
 

Член 5 
 (1) Во моторните и приклучните возила, освен во 

мопед, мотоцикл и лесен трицикл треба да има на видно 
место, посебен стандардизиран знак за означување за-
прено возило на коловоз – сигурносен триаголник така 
што возачот да може, според потребата, да го користи. 

(2) По два знака од став 1 на овој член треба да има во: 
- товарни моторни возила и автобуси – ако влечат 

приклучно возило; 
- моторно возило што се наоѓа на крајот на колона-

та – ако моторните возила се движат во организирана 
колона. 

(3) Знакот од ставот 1 на овој член има облик на 
рамностран тријаголник, со рабови во црвена боја чија 
должина изнесува 40 cm, а широчина најмалку пет cm. 
Рабовите на знакот треба да бидат обележани со рефле-
ктирачка материја или со црвена катадиоптерска опти-
ка во широчина од најмалку два cm, или изработени та-
ка што да можат по целата должина да се осветлат со 
сопствен извор на светлина.  

(4) Знакот од ставот 1 на овој член треба да биде 
изработен од цврст материјал и на начин што му овоз-
можува да стои стабилно во вертикална положба. 

 
1.4 Опремата за укажување прва помош (кутија  

за прва помош) 
 

Член 6 
Во моторните возила, освен во мопед, лесен три-

цикл, лесен четирицикл, мотоцикл треба да има опрема 
за укажување на прва помош, односно една за кутија за 
прва помош, а во автобуси со повеќе од 25 места за се-
дење треба да има две кутии за прва помош, така што 
возачот да може, според потреба, да ги користи. 



Стр. 20 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 март 2010 
 

1.5 Клинестите подлошки 
 

Член 7 
Во моторните и приклучните возила, чија најголема 

дозволена маса преминува пет t треба да има две кли-
нести подлошки на видно место, така што возачот да 
може, според потреба, да ги користи. 

 
1.6 Чекан за кршење на стакло 

 
Член 8 

Чекан за кршење на стакло во автобуси треба да 
има во автобусите кои немаат помошна врата за излез 
на патници во случај на опасност кој треба да биде по-
ставен на видно место, така што во случај на опасност 
да може да се употреби. 

 
1.7 Резервни сијалици и осигурачи 

 
Член 9 

(1) Во моторните возила, освен во мопед, лесен три-
цикл, лесен четирицикл, трицикл, четирицикл, мото-
цикл, трактор, автобуси за градски и приградски соо-
браќај, треба да има на видно место, резервни сијалици 
и осигурувачи најмалку за половина од сијаличните 
места на удвоените уреди за осветлување на патот и за 
давање светлосни знаци и по една сијалица за неудвое-
ните сијалични места за кои е можна замена, само на 
сијалиците. 

(2) Во моторните возила кои се опремени со нови 
светлосни тела без жарната нитка (ксенон, неон, лед 
светла и сл.), не треба да има резервни сијалици за тие 
расветни тела. 

 
1.8 Јаже, сајла, телескопски лост и крута врска 

(руда) за влек 
 

Член 10 
(1) Во патничките моторни возила треба да има на 

видно место јаже, сајла или телескопски лост за влече-
ње, додека во возилата наменети за превоз на опасни 
материи треба да има крута врска (лост-руда) за влече-
ње со соодветна хомологациска потврда. 

(2) Во товарните моторни возила треба да има кру-
та врска (лост-руда) за влечење. 

 
1.9 Зимска опрема 

 
Член 11 

(1) Како зимска опрема на моторни возила со најго-
лема дозволена маса која не надминува 3.500 kg се по-
дразбира: 

- зимски пневматици на сите тркала, со минимална 
длабочината на шарите на слојот што гази по обем и 
широчина, од четири mm. 

- пневматици со летен профил на сите тркала со 
длабочината на шарите на слојот што гази по обем и 
широчина, со минимум од најмалку четири mm. ако во-
зилото во приборот има синџири за снег со адекватна 
големина за погонските тркала или други соодветни 
помагала. 

(2) Како зимска опрема за моторни возилата со по-
гона на четири тркала (4 х 4) се подразбира: 

- зимски пневматици на сите тркала, со минимална 
длабочината на шарите на слојот што гази по обем и 
широчина,  од шест mm. 

- пневматици со летен профил на сите тркала со 
длабочината на шарите на слојот што гази по обем и 
широчина, со минимум од најмалку четири mm. ако во-
зилото во приборот има синџири за снег, и во случајот 
кога имаат постојан погон, синџири за снег треба да 
имаат најмалку за задната осовина, а во случај на прек-
лоплив погон, синџири за снег треба да имаат најмалку 
на постојано вклучената осовина. 

 (3) Како зимска опрема на моторни возила со нај-
голема дозволена маса која  надминува 3.500 kg се по-
дразбира: 

- зимски пневматици на погонските тркала со мини-
мална длабочината на шарите на слојот што гази, по 
обем и широчина,  од шест mm. 

- пневматици со летен профил на сите тркала  со 
длабочината на шарите на слојот што гази, по обем и 
широчина, со минимум од четири mm. ако возилото во 
приборот има синџири за снег со адекватна големина 
за погонските тркала или други соодветни помагала. 

- автобуси и товарни моторни возила кои поради 
технички причини не можат да постават синџири за 
снег на погонските тркала треба да имаат зимски пнев-
матици на погонските тркала, и 

- прирачен алат – лопата. 
 (4) Зимски пневматици се оние пневматици кои на 

својата бочна страна имаат ознака: „MS“, „M+S“, 
„M&S“ и знак на снегулка на стилизирана планина со 
три врва. 

(5) Во согласност со овој правилник,  во патниот 
сообраќај на возилата не се поставуваат пневматици со 
клинци. 

 
1.10 Сигурносен-рефлектирачки елек 

 
Член 12 

 
Во моторните возила, освен мопед, лесен трицикл, 

лесен четирицикл, мотоцикл, трицикл и четирицикл 
треба да има сигурносен-рефлектирачки елек кој воза-
чот треба го користи – облече кога во темнина го напу-
шта своето возило, кога на пат надвор од населено ме-
сто или автопат врши некоја работа покрај возилото 
(менува тркало, обавува помали поправки на возилото, 
ако налева гориво кога останал без гориво, бара помош 
на пат и запира други возила и др.). Сигурносниот – 
рефлектирачки елек е со жолта боја и прилагоден по  
ЕN-471 стандардот за видливост на облеката за преду-
предување на големо растојание. 

 
1.11 Сигурносни појаси и наслони за глава 

 
Член 13 

(1) Моторни возила за превоз на патници кои по-
крај седиштето на возачот, имаат најмногу осум седи-
шта и возилата за превоз на товар чија најголема дозво-
лена маса не надминува 3.500 kg. треба да бидат опре-
мени со сигурносни појаси на сите седишта во возило-
то. Сигурносните појаси на сите бочни седишта (што 
се наоѓаат на едниот или другиот бочен ѕид на возило-
то) треба да бидат триточковни, а средишните седишта 
може да се опремат со двоточковни сигурносни појаси. 
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(2) Моторни возила за превоз на патници кои по-
крај седиштето на возачот, имаат повеќе од осум седи-
шта и чија најголема дозволена маса не надминува 
5.000 kg. и моторни возила за превоз на патници кои 
покрај седиштето на возачот, имаат повеќе од осум се-
дишта и чија најголема дозволена маса  надминува 
5.000 kg. (автобуси), со исклучок на оние што се изра-
ботени за превоз на патници во стоечка позиција, како 
и возила за превоз на товар чија најголема дозволена 
маса надминува 3.500 kg. а е помала од 12.000 kg. и во-
зила за превоз на товар чија најголема дозволена маса 
надминува 12.000 kg. треба да имаат на сите седишта, 
пред кои не се наоѓаат други седишта најмалку двоточ-
ковни сигурносни појаси. 

(3) Моторни возила за домување – престој треба да 
имаат триточковни сигурносни појаси на возачкото и 
совозачкото седиште, додека останатите седишта за 
патници  треба да имаат најмалку  двоточковни сигур-
носни појаси. 

(4) Моторни возила за превоз на патници кои по-
крај седиштето на возачот имаат најмногу осум седи-
шта, моторни возила за превоз на товар чија најголема 
дозволена маса не надминува 3.500 kg. и моторни вози-
ла за домување – престој треба да имаат потпирачи за 
глава на сите седишта што се опремени со триточковни 
сигурносни појаси. 

 
 

1.12 Друга опрема на возила 
 

1.12.1 Табла за означување на „спори возила“ 
 

Член 14 
(1) Моторни возила и приклучни возила кои заради 

конструкциски причини, на рамен пат не можат да се 
движат со брзина поголема од 30 км/ч, треба да бидат 
означени со табла за означување на  „спори возила“. 

(2) На возилото треба да постои најмалку една таб-
ла за означување на „спори возила“ и треба да биде по-
ставена на задниот дел од возилото. Ако на возилото 
има само една табла за означување на „спори возила“, 
тогаш таа треба да биде поставена на задната лева 
страна од возилото на висина не помала од   250 mm 
(до долниот раб на таблата) и не поголема од 2100 mm 
(до горниот раб на таблата) мерено од хоризонталната 
асфалтна површина до наведениот раб на таблата. 

 (3) Моторните и приклучните возила од ставот (1) 
на овој член регистрирани во Република Македонија 
треба да бидат означени со  табла за означување на  
„спори возила“. 

(4) Изгледот, основните бои и димензиите на табла-
та за означување на „спори возила“ се дадени во При-
лог број 1, кој е составен дел на овој правилник. 

 
1.12.2 Табли за означување на  „тешки  возила“ 

 
Член 15 

 (1) Товарни моторни возила со најголема дозволе-
на маса од 12.000 kg, освен тегнач со седло што е по-
себно конструиран за тегнење на полуприколки, треба 
да бидат означени со табли за означување на  „тешки  
возила“. 

(2) Таблите за означување на  „тешки  возила“ на-
менети за вградување на моторни возила треба да би-
дат зебрасти со наизменично коси бели рефлектирачки 
и црвени флуоросцентни ленти. 

(3) На возилата може да постои една, две или чети-
ри табли за означување на  „тешки  возила“. Бројот на 
таблите зависи од можноста за вградување на истите 
на задната страна од возилото. 

(4) Таблата или таблите за означување „тешки вози-
ла“ треба да бидат поставени на висина не помала од   
250 mm  (до долниот раб на таблата) и не поголема од 
2100 mm (до горниот раб на таблата) мерено од хори-
зонталната асфалтна површина до наведениот раб на 
таблата. 

(5) Товарните моторните возила од ставот (1) на 
овој член регистрирани во Република Македонија тре-
ба да бидат означени со табла/табли за означување на  
„тешки  возила“ 

(6) Изгледот, основните бои и димензиите на табли-
те за означување на  „тешки  возила“ се дадени во При-
лог број 2, кој е составен дел на овој правилник. 

 
1.12.3 Табли за означување на  „долги возила“ 

 
Член 16 

 (1) Приклучни возила со најголема дозволена маса 
помала од или еднаква на 10.000 kg. чија должина 
(вклучувајќи ја должината на влечната руда) премину-
ва осум m. и приклучни  возила со најголема дозволена 
маса поголема од 10.000 kg., без оглед на должината, 
треба да бидат означени со табла/табли за означување 
на  „долги возила“. 

Останатите видови возила не треба да бидат означе-
ни со таблата/таблите од став 1 на овој член. 

(2) Таблите за означување „долги возила“ наменети 
за вградување на приклучни возила (приколки и полу-
приколки) треба да бидат со бели рефлектирачки поза-
дини и црвен флуоросцентен раб. 

(3) На возилата може да постои една, две или чети-
ри табли за означување на „долги возила“. Бројот на 
таблите зависи од можноста за вградување на истите 
на задната страна од возилото. 

(4) Таблата или таблите за означување на „долги 
возила“ треба да бидат поставени на висина не помала 
од  250 mm  (до долниот раб на таблата) и не поголема 
од 2100 mm (до горниот раб на таблата) мерено од хо-
ризонталната асфалтна површина до наведениот раб на 
таблата. 

(5) Товарните моторните возила од ставот (1) на 
овој член регистрирани во Република Македонија тре-
ба да бидат означени со табли за означување „долги во-
зила“. 

(6) Изгледот, основните бои и димензиите на табла-
та за означување „долги возила“ се дадени во Прилог 
број 3, кој е составен дел на овој правилник. 

 
1.12.4 Опрема на возила и возачи за превоз  

на опасни материи 
 

Член 17 
Возилата и возачите за превоз на опасни материи 

треба да имаат опрема во соглaсност со одредбите од 
Законот за превоз на опасни материи во патниот и же-
лезничкиот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 92/07) и Европската спогодба за меѓу-
народен превоз на опасни материи во патниот сообра-
ќај – (ADR) од 1957 година (Одлука за пристапување 
на Република Македонија кон Европската спогодба за 
меѓународен превоз на опасни материи во патниот соо-
браќај - (ADR) од 1957). 
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III. ОПРЕМА ЗА ВЕЛОСИПЕД, ВЕЛОСИПЕД  
СО ПОМОШЕН МОТОР 

 
Светло за осветлување на патот и обележување  

на возилото 
 

Член 18 
(1) Едно светло за осветлување на патот на велоси-

педи и на велосипеди со помошен мотор треба да биде 
поставено и прицврстено на предната страна на вози-
лото. 

(2) Светлината што ја дава светлото од став 1 на 
овој член треба да биде во бела боја, а оддалеченоста 
на светлечката површина на тоа светло од површината 
на патот не треба да биде помала од 40 cm ниту поголе-
ма од 120 cm. 

(3) Едно задно позиционо светло во црвена боја на 
велосипедите и на велосипедите со помошен мотор 
треба да биде поставено и прицврстено на задната 
страна на возилото. 

(4) Оддалеченоста на светлечката површина на 
светлото од став 3 на овој член по површината на патот 
не треба да биде помала од 25 cm ниту поголема од 90 
cm. 

(5) Светлото од став 3 на овој член може да биде 
поставено со катадиоптер. 

 
Катадиоптери на велосипеди и велосипеди  

со помошен мотор 
 

Член 19 
 (1) Еден катадиоптер во црвена боја на велосипе-

дите и на велосипедите со помошен мотор треба да би-
де вграден и поставен на задната страна на возилото, а 
по еден катадиоптер во жолта или портокалова боја – 
на секоја страна на педалот (од предната и задната 
страна). 

(2) Оддалеченоста на рефлектирачката површина на 
катадиопетерот со црвена боја на задната страна на во-
зилото од површината на патот не треба да биде пома-
ла од 25 cm ниту поголема од 90 cm. 

(3) Рефлектирачката површина на катадиоптерот во 
црвена боја на задната страна на возилото треба да би-
де најмалку осум cm. 

(4) На бочните страни на предното и задното тркало 
на велосипедот и велосипедот со помошен мотор треба 
да има рефлектирачки тела што рефлектираат светлина 
во бела или жолта боја. 

 
Сопирачки на велосипед и велосипед  

со помошен мотор 
 

Член 20 
Сопирачките на велосипеди и велосипеди со помо-

шен мотор треба да бидат вградени и поставени за се-
кое тркало, и тоа најмалку по една сопирачка така што 
да се меѓусебно независни, со тоа што сопирачката на 
предното тркало треба да биде рачна. 

 
Механичко или електрично ѕвонче 

 
Член 21 

Механичкото или електричното ѕвонче на велоси-
педите и велосипедите со помошен мотор служи за да-
вање звучни знаци и треба да биде вградено така за да 
дава едноличен звук со непроменлив интензитет. 

IV. ДРУГА ОПРЕМА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ  
И ВЕЛОСИПЕДИ СО ПОМОШЕН МОТОР 

 
Член 22 

Друга опрема за велосипеди и велосипеди со помо-
шен мотор со која се опремени овие возилата е: 

- брзиномер; 
- циклокомпјутер и пулсметар; 
- носач или ногарки за потпирање; 
- пумпа, алат и прибор; 
- калници; 
- бидони и држач за бидони; 
- багажник; 
- кошница; 
- клучалка, сајла со катинар; 
- торбичка за ставање на резервен алат и 
- седиште за деца. 
 

V. ОПРЕМА НА ЗАПРЕЖНО ВОЗИЛО 
 

Светла на запрежно возило 
 

Член 23 
 (1) Запрежно возило треба да има најмалку едно 

бело светло поставено на предната страна на возилото 
така што светлоста што ја дава е видлива само за учес-
ниците во сообраќајот што се наоѓаат пред запрежното 
возило и најмалку едно црвено светло поставено на 
задната страна на возилото така што светлоста што ја 
дава да е видлива само за учесниците во сообраќајот 
што се наоѓаат зад запрежното возило. 

(2) Светлата на запрежното возило треба да бидат 
поставени така што светлината што тие ја даваат ноќе 
при добра видливост може да се види на оддалеченост 
од најмалку 150 m. 

 
Катадиоптери на запрежно возило 

 
Член 24 

 (1) Запрежните возила треба да имаат вградено и 
поставено два катадиоптера со бела или портокалова 
боја, симетрично поставени на предната страна и два 
катадиоптера со црвена боја, симетрично поставена на 
задната страна на запрежното возилото, така што ноќе, 
при добра видливост, да се видливи на оддалеченост од 
најмалку 100 m кога се осветлени со големо светло на 
моторно возила. 

(2) Рефлектирачката површина на катадиоптерите 
треба да биде со кружна форма со дијаметар од 10 cm и 
истите не треба да бидат поставени помалку од    30 cm 
ниту повеќе од 100 cm одалеченост од површината на 
патот. Меѓусебното растојание на рефлектирачките по-
вршини на катадиоптерите не треба да биде помало од 
80 cm. Рефлектирачката површина на одделни катади-
оптери треба да изнесува најмалку 20 cm². 

 
VI. ОПРЕМА НА ТРАКТОРИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И 

ШУМСКИ РАБОТИ 
 

Трактори 
 

Член 25 
Одредбите за системите,составни делови, самостој-

ни единици и опрема на тракторите се однесуваат само 
на оние видови трактори што на рамен пат не развива-
ат брзина на движењето поголема од 30 км/ч и кои 
имаат две оски и тркала со пневматици (во натамошни-
от текст: трактор). 
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Сопирачки на трактор 
 

Член 26 
(1) Уредот за сопирање (во натамошниот тест: си-

стемот за сопирање , работната и паркирната сопирач-
ка на тракторот треба да бидат вградени и поставени 
така што возачот да може на сигурен, брз и ефикасен 
начин да го запре тракторот, без оглед на степенот на 
оптовареност и стрмнината на патот по кој се движи 
како и да го осигури возилото во неподвижна положба 
на пат со стрмнина. 

(2) Системот за кочење на тракторот  треба да биде 
вграден и поставен само на две тркала на иста оска ако 
силата на кочење е рамномерно распоредена на двете 
тркала. 

 
Уреди за осветлување на патот и за давање  

на светлосни знаци на тракторите 
 

Член 27 
 (1) Уреди за осветлување на патот и за давање 

светлосни знаци на тракторите, во смисла на овој пра-
вилник се: 

- главни фарови со соборено светло; 
- позициони светла; 
- стоп-светла; 
- катадиоптери; 
- покажувачи на правецот; 
- светла за осветлување на задната регистарска таб-

лица. 
(2) Освен уредите од ставот (1) на овој член, на тра-

кторите можат да бидат вградени и поставени и: 
- фарови за големо светло; 
- фарови за магла; 
- фарови и светла за осветлување на местото на кое 

се изведуваат  
   работи; 
- светла за возење наназад; 
- задни светла за магла. 
 
Безбедносна кабина или рамка на трактор 

 
Член 28 

Безбедносната кабина или рамката на тракторот 
треба да бидат вградени и поставени така да го штитат 
возачот од повреда во случај тракторот да се преврти и 
да одговараат на пропишаните хомологациски норма-
тиви. 

 
Уреди за контрола на работа на покажувачите  

на правецот на тракторите 
 

Член 29 
Уредите за контрола на работата на покажувачите 

на правецот на тракторите треба да бидат вградени и 
поставени како светлосен или како звучен знак за кон-
трола на работата на покажувачите на правецот, ако 
возачот не може директно да види најмалку по еден по-
кажувач на правецот од секоја страна на возилото. 

Уред за давање звучни знаци на трактор 
 

Член 30 
Уредот за давање звучни знаци на тракторот треба 

да биде вграден и поставен да дава едноличен звук со 
непроменлив интензитет. 

 
Уред за одвод и испуштање на на издувни гасови  

на трактор 
 

Член 31 
Уредот за одвод и испуштање на издувните гласови 

на тракторот треба да биде вграден и поставен така 
што да има пригушувач на звукот и да биде поставен 
на горниот дел од тракторот. 

 
Возачко огледало и бришачи на ветробран  

на затворена кабина 
 

Член 32 
(1) На трактор кој има затворена кабина за возачот 

треба да биде вградено и поставено најмалку едно во-
зачко огледало поставено на левата страна на кабината. 

(2) Ако на тракторот постои ветробран, надвореш-
ните окна треба да имаат и бришач на ветробранот. 

 
Уред за движење наназад на трактор 

 
Член 33 

Уредот за движење на тракторот наназад, на тра-
кторот чија маса преминува 0,35 t, треба да биде вгра-
ден и поставен така што со соодветен степен на пренос 
да овозможи сигурно и безбедно движење на тракторот 
наназад. 

 
Незадолжителна опрема за трактор 

 
Член 34 

Тракторите што се употребуваат за извршување на 
земјоделски односно шумски работи надвор од пати-
штата, заради поголема безбедност може да ја имаат 
следната незадолжителна опрема: 

- ременица; 
- тегови за предни и задни тркала; 
- автоматска кука; 
- полугасеници; 
- стабилизаторски полуги; 
- пневматска инсталација. 
 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
  Бр.141-6293/1                     Министер 

8 февруари 2010 година          за внатрешни работи,  
    Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
560. 

Врз основа на член 39 став 8 од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија”, број 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 
21/03,19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09 
и 133/09), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОМЕНА НА ДАНОЧНИОТ 
ПЕРИОД 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на проме-
на на даночниот период кај даночните обврзници реги-
стрирани за цели на данокот на додадена вредност. 

 
Член 2 

Барање за промена на даночниот период поднесува-
ат даночни обврзници кои се регистрирани за целите 
на данокот на додадена вредност на кои со решение за 
даночен период им е одредена календарска година. 

 
Член 3 

(1) Барањето од член 2 на овој правилник се подне-
сува на образец Барање за промена на даночен период - 
ДДВ–БПДП кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Барањето се поднесува до организационата еди-
ница на Управата за јавни приходи кај која е регистри-
ран даночниот обврзник. 

(3) Барањето се разгледува доколку е поднесено до 
десетти во месецот и до крајот на месецот во кој е 
поднесено барањето се одлучува по истото.  

(4) Барањето поднесено по десесетиот ден во месе-
цот, се смета дека е поднесено до десетти во месецот 
кој следи по месецот во кој е поднесено барањето. 

 
Член 4 

(1) Даночниот обврзник од членот 2 на овој правил-
ник со  барањето од член 3 став (1) на овој правилник 
доставува докази дека влезните исполнувања кои 
произлегуваат од инвестиции во опрема и недвижности 
за започнување или проширување на неговата стопан-
ска дејност се во износ од најмалку 100.000.000 денари 
на годишно ниво без данокот на додадена вредност и 
тоа: 

1) документација за извршен промет со добра или 
услуги од домашен даночен обврзник од земјата во те-
ковната календарска година (договори, фактури,  ситу-
ации и сл.); 

2) увозна документација (единствен царински доку-
мент-ЕЦД) за извршен увоз во тековната календарска 
година; 

3) документација со која се докажува дека даночни-
от обврзник до крајот на календарската година ќе извр-
ши набавка на добра или ќе користи услуги од даночен 
обврзник  кој нема ниту седиште ниту подружница во 
земјата и 

4) документација со која се докажува дека даночни-
от обврзник до крајот на календарската година ќе извр-
ши набавка на добра или ќе користи услуги од даночен 
обврзник кој има седиште или подружница во земјата. 

(2) Во случај кога се докажува превземање на идни 
дејства согласно  став (1) точки 3 и 4 од овој член, како 
доказ се сметаат договорите кои: 

1) се склучени во писмена форма; 
2) имаат точно определен или определив предмет 

на договорот; 
3) се потпишани од сите лица кои се обврзуваат кон 

него; 
4) за предмет имаат набавка на добро или услуга за 

инвестиции во опрема и недвижности; 
5) содржат точно наведен рок за исполнување на 

договорот и 
6) содржат точно определена цена во која не е вклу-

чен данокот на додадена вредност. 
(3) Кога во прилог се доставува договор за градење, 

кон овој договор се доставува и одобрение за градење 
со проектна документација. 

(4) Доколку прометот кој се однесува на инвести-
ции во опрема и недвижности е дополнет со промет на 
друго добро или услуга како спореден промет, при 
утврдување на вредноста на влезните исполнувања се 
земаат и вредностите на овие споредни промети. 

(5) Кога предмет на договорот е економски делив 
промет кој се должи и извршува во делови, се зема во 
предвид само вредноста на делот од прометот кој со 
договорот е предвидено да биде реализиран од почето-
кот до крајот на тековната календарска година. 

 
Член 5 

(1) Даночниот обврзник на кој врз основа на подне-
сеното барање со решение за даночен период му е 
одреден календарски месец со даночната пријава на да-
нокот на додадена вредност за последниот даночен 
период во годината во која е поднесено барањето при-
ложува документи за влезните исполнувања во кален-
дарската година во која е поднесено барањето. 

(2) Доколку врз основа на приложените документи 
согласно ставот (1) од овој член, даночниот обврзник 
не докаже дека влезните исполнувања во календарска-
та година во која е поднесено барањето, произлегуваат 
од инвестиции во опрема и недвижности во износ од 
најмалку 100.000.000 денари без данок на додадена 
вредност, се врши промена на даночниот период врз 
основа на податоците за остварениот промет во кален-
дарската година во која со решение за даночен период 
му е одреден календарски месец. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 20-7262/1                         Заменик претседател  

1 март 2010 година                      на Владата на РМ и  
  Скопје                             министер за финансии,  
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
561. 

Врз основа на член 8 од Законот за техничка инс-
пекција („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 88/2008), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕЗАВИСНИТЕ ПРАВНИ 
ЛИЦА КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПЕРИОДИЧ-
НИ ИСПИТУВАЊА И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ 
И ПЕРИОДИЧНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ТЕХНИЧ-
КАТА ОПРЕМА ШТО Е СТАВЕНА ВО УПОТРЕБА, 

КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува формата и содржина-

та на образецот на евиденцијата  на независните прав-
ни лица кои ги исполнуваат условите за вршење на тех-
нички преглед и периодични испитувања, формата и 
содржината на образецот за евиденција на техничките 
прегледи и периодичните испитувања на техничката 
опрема за која Државниот инспекторат за техничка 
инспекција донесува решение за ставање во употреба , 
како и за настанатите несреќи, хаварии или штети пре-
дизвикани од техничката опрема. 

 
Член 2 

 Евиденциите од член 1 на овој правилник се водат 
во евиденциски книги со димензии 500 х 300 мм кои 
содржат евиденциски листови. 

 
Член 3 

(1) На насловната страна од Евиденциската книга за 
евиденција на независните правни лица, во левиот го-
рен агол е отпечатен текст напишан со големи црни бу-
кви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под него „МИ-
НИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА“, а под него „ДРЖА-
ВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИ-
ЈА“. Во средината на насловната страна е отпечатен 
текст напишан со големи црни букви „ ЕВИДЕНЦИ-
СКА КНИГА НА НЕЗАВИСНИ ПРАВНИ ЛИЦА“. 

(2) Евиденциските листови од Евиденциската книга 
на независните правни лица ги содржат следните ру-
брики: 

- реден број; 
- архивски борој и датум на поднесување на бара-

њето за утврдување на исполнетост на условите за вр-
шење на технички прегледи и периодични испитувања; 

- назив на подносителот на барањето; 
- единствен матичен број на правното лице и дано-

чен број; 
- седиште, адреса и општина; 
- број на сертификат за акредитација; 
- број и датум на добивање на решението за испол-

нетост на условите за вршење на технички преглед и 
периодични испитувања; 

- подрачје на инспекција; 
- вид и тип на инспекција; 
- евиденциски број на правното лице ДИТИ – 

ХХХХ; 
- број и датум на решението за укинување на реше-

нието за исполнетост на условите за вршење на технич-
ки преглед и периодични испитувања; и 

- забелешка. 
(3) Во евиденциските листови од Евиденциската 

книга на независните правни лица се внесуваат подато-
ците од став (2) член (3) на овој правилник, како и сите 
промени што ќе настанат по извршеното запишување. 

(4) Евиденциската книга на независните правни ли-
ца кои ги исполнуваат условите за вршење на технички 
преглед и периодични испитувања се дадени во Прилог 
1 и Прилог 2 што се составен дел на овој правилник.  

Член 4 
(1) На насловната страна од евиденциските книги за 

евиденција на техничката опрема од член 4 на овој пра-
вилник, во левиот горен агол е отпечатен текст напишан 
со големи црни букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, 
под него „МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА“, а под 
него „ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА 
ИНСПЕКЦИЈА“. Во средината на насловната страна е 
отпечатен текст напишан со големи црни букви „ЕВИ-
ДЕНЦИСКА КНИГА НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА“.  

 (2) Евиденциските книги на техничката опрема за 
која Државниот инспекторат за техничка инспекција 
има донесено решение за ставање во употреба содржат 
евиденциски листови и тоа поединечни за секоја тех-
ничка опрема  според областа на која припаѓа. 

(3) Евиденциските листови од Евиденциската книга 
за опрема под притисок  ги содржи следните рубрики: 

- реден број; 
- евиденциски број ОП - ХХХХ; 
- вид на техничката опрема; 
- производител; 
- година на производство; 
- капацитет; 
- сопственик/корисник; 
- адреса на објектот каде е инсталирана опремата;  
- забелешка; и 
- извршени технички прегледи. 
(4) Евиденциските листови од Евиденциската книга 

за жичари ги содржи следните рубрики: 
- реден број; 
- евиденциски број  Ж - ХХХХ; 
- вид на техничка опрема; 
- производител; 
- година на производство; 
- намена; 
- должина; 
- брзина; 
- капацитет; 
- број на станици; 
- број на корпи; 
- снага на погонот (кw); 
- вид на објектот во кој е вградена жичарата; 
- сопственик/корисник; 
- адреса на објектот; 
- локација на техничката опрема;  
- забелешка; и  
- извршени технички прегледи;  
(5) Евиденциските листови од Евиденциската книга 

за лифтови и транспортери ги содржи следните рубрики: 
- реден број; 
- евиденциски број ЛТ - ХХХХ; 
- вид на техничката опрема; 
- производител; 
- година на производство; 
- вид на погон; 
- намена; 
- носивост (капацитет); 
- брзина м/сек; 
- број на станици; 
- вид на објектот во кој е вградена техничката опрема; 
- сопственик/корисник; 
- адреса на објектот; 
- општина;   
- забелешка; и 
- извршени технички прегледи. 
(6) Евиденциските листови од Евиденциската книга 

за дигалки и индустриски транспортери ги содржи 
следните рубрики: 

- реден број; 
- евиденциски број ДТ - ХХХХ; 
- група на техничката опрема; 
- вид на техничката опрема; 
- производител; 
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- година на производство; 
- вид на погон; 
- намена; 
- максимален товар (капацитет); 
- должина (за транспортери); 
- сопственик/корисник; 
- адреса; 
- општина;   
- забелешка; и 
- извршени технички прегледи. 
(7) Насловната страна и евиденциските листови на 

евиденциските книги за техничката опрема  за која Др-
жавниот инспекторат за техничка инспекција има доне-
сено решение за ставање во употреба се дадени во При-
лог 3, Прилог 4, Прилог 5, Прилог 6, и Прилог 7 кои се 
составен дел од овој правилник.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Евиденциските книги од член 3 и член 4 на овој 

правилник се водат во пишана и електронска форма и 
се објавуваат на веб страницата на Министерството за 
економија. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 25-131/2     

22 февруари 2010 година                    Министер, 
      Скопје                              Фатмир Бесими, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
562. 

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, бр. 
25/2007 и 7/2008) и член 14 став 5 од Законот за инве-
стициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009), Комисијата за хартии од вредност на својата 
седница одржана на ден 22.02.2010 година го донесе 
следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВА-
ЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВА-
ЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВОТО ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ 
 

Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со Правилникот за потребната документација за 

добивање согласност за стекнување на квалификувано 
учество во друштвото за управување со инвестициски 
фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се про-
пишува потребната документација за добивање соглас-
ност за стекнување на квалификувано учество во друш-
твото за управување со инвестициски фондови. 

    
Барање за добивање согласност за стекнување на 
квалификувано учество во  друштво за управување 

со инвестициски фондови 
 

Член 2 
(1) Барањето за добивање согласност за стекнување 

на квалификувано учество во  друштво за управување 
со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: 
Барање за стекнување квалификувано учество) се под-
несува до Комисијата за хартии од вредност (во пона-
тамошниот текст: Комисија) во форма и содржина 
утврдена со пропишаниот образец: “Барање за добива-
ње согласност за стекнување на квалификувано учес-
тво во  друштво за управување со инвестициски фондо-
ви ” (Обрзец ДУФ-Б-СКУ), даден во Прилог 1 кој е со-
ставен дел на овој правилник.   

(2) Образецот  ДУФ-Б-СКУ треба да е пополнет 
електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да 
ја содржи во прилог документацијата пропишана со 
член 3 на овој правилник. Образецот за барањето мора 
да биде целосно пополнет.  

(3) Барањето за стекнување квалификувано учество 
го поднесува до Комисијата за хартии од вредност и го 
потпишува лицето кое има намера директно или инди-
ректно, постапно или одеднаш, да се стекне со акции 
чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 
30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото 
за управување со инвестициски фондови (во натамош-
ниот текст: друштво за управување) со право на глас, 
без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или за-
едно со други поврзани лица.  

(4) Барање за стекнување квалификувано учество 
до Комисијата за хартии од вредност поднесува и лице 
кое врз основа на одлука на надлежен орган во соглас-
ност со закон стекнало постапно или одеднаш акции 
чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 
30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото 
за управување со право на глас, без оглед на тоа дали 
акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани 
лица, при што во овој случај барањето се поднесува во 
рок од десет календарски дена од конечноста, односно 
правосилноста на одлуката и од Комисијата се бара 
согласност за настанатата промена. 

  
Документација кон барањето за стекнување  

квалификувано учество 
 

Член 3 
(1) Кон барањето за стекнување квалификувано 

учество лицата од став 3 и став 4 на членот 2 од овој 
правилник ја приложуваат документацијата пропишана 
со член 14 став (2) од Законот за инвестициски фондо-
ви и документацијата пропишана со овој правилник. 

 (2) При поднесување на барањето за стекнување 
квалификувано учество се поднесува и доказ за платен 
надоместок на Комисијата за разгледување и одлучува-
ње по барањето за стекнување квалификувано учество, 
согласно Тарифникот за утврдување на висината на на-
доместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од 
вредност. 

 
Документација која се однесува на физичко лице 

кое има намера да стекне односно кое врз основа на 
одлука на надлежен орган во согласност со закон 
стекнало квалификувано учество во друштво за 

управување 
 

Член 4 
(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стек-

не со квалификувано учество во друштвото за управу-
вање е физичко лице, кон барањето за стекнување со 
квалификувано учество до Комисијата се поднесува 
следната документација: 

1. Кратка биографија и копија од личната карта, од-
носно копија од пасошот (за странско физичко лице) на 
физичкото лице од став 1 на овој член; 

2. Доказ од надлежниот суд дека против физичкото 
лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност;  

3. Доказ за потеклото на средствата од кои физич-
кото лице од став 1 на овој член би ја извршила уплата-
та на акциите за чие стекнување се бара согласност (ре-
шение за наследство, документ за висината на платата 
и приходите остварени по други основи и друг соодве-
тен доказ); 

4. Доказ за финансиската состојба на физичкото ли-
це од став 1 на овој член; 
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5. Список на правни лица во кои физичкото лице од 
став 1 на овој член поседува, директно или индирект-
но, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;  

6. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-
лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-
це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 
кој се докажува сопственоста на физичкото лице од 
став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од 
акциите, односно уделите во други правни лица;  

7. Список на лица со кои физичкото лице од став 1 
на овој член има воспоставено и одржува значајни де-
ловни врски со опис на природата на тие деловни врски; 

8. Опис на инвестициската политика на физичкото 
лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето 
во финансиски институции, заедно со опис на интере-
сот за управување со истите; 

9. Опис на ивестициската и управувачката стратеги-
ја на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со 
квалификуваното учество во друштвото за управување 
за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи по-
себен осврт на следните податоци: големината на учес-
твото за кое постои намера да се стекне; способноста 
на физичкото лице од став 1 на овој член да се стекне 
со финансиски средства во иднина; неговиот интегри-
тет (деловна етика); изворот на инвестираниот капитал; 
финансискиот потенцијал на идниот имател на квали-
фикувано учество и други податоци врз основа на кои 
може да се оцени дали физичкото лице од став 1 на 
овој член ги исполнува условите за стекнување на ква-
лификувано учество во согласност со закон и овој пра-
вилник; 

10. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, материјална и кривична 
одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е ак-
ционер со квалификувано учество во друго друштво за 
управување со фондови, ниту пак лица поврзани со не-
го се акционери со квалификувано учество во друго 
друштво за управување со фондови, на територијата на 
Република Македонија; 

11. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, материјална и кривична 
одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на 
средствата што се вложуваат, односно основата за 
стекнување акции во друштвото за управување со фон-
дови;  

12. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на 
овој член под целосна морална, материјална и кривич-
на одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не 
бил директор, претседател или член на орган на упра-
вување на правно лице против кое била поведена пред-
стечајна, стечајна или ликвидациона постапка; 

13. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на 
овој член под целосна морална, материјална и кривич-
на одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не 
бил директор, претседател или член на орган на упра-
вување на правно лице чија сметка кај носителот на 
правниот промет е блокирана;  

14. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на 
овој член под целосна морална, материјална и кривич-
на одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е 
осуден со правосилна судска пресуда за сторено кри-
вично дело предизвикување стечај на правно лице;  

15. Потврда од надлежна институција за редовно 
плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси 
за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

16. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на 
овој член под целосна морална, материјална и кривич-
на одговорност и заверена кај нотар дека не постои не-
кое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 
од Законот за инвестициски фондови; 

17. Доказ од надлежниот суд дека физичкото лице 
од став 1 на овој член не е осудено со казна затвор за 
кривични дела од областа на банкарството, финансии-
те, работните односи, имотот, мито и корупција;  

18. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, материјална и кривична 
одговорност и заверена кај нотар за постоење односно 
непостоење на негова меѓусебна поврзаност со остана-
тите акционери на друштвото за управување со фондо-
ви и со акционери на друго друштво за управување со 
фондови согласно критериумите за поврзани лица 
утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инве-
стициски фондови; 

19. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, кривична и материјална 
одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член 
на орган на управување, ниту вработен во друго друш-
тво за управување со фондови и дека не е поврзано лице 
со лица кои се членови на орган на управување или вра-
ботени во друго друштво за управување со фондови; 

20. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, материјална и кривична 
одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна ин-
формација во документите кои се доставуваат кон ба-
рањето за стекнување на квалификувано учество сог-
ласно закон и овој правилник односно дека согласно 
сознанијата на физичкото лице од став 1 на овој член 
податоците наведени во документите кои се доставува-
ат кон барањето за стекнување квалификувано учество 
согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, 
вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е  
прикриена ниедна информација која може да влијае на 
одлуката на Комисијата за издавање на согласност за 
стекнување на квалификувано учество во друштвото за 
управување со фондови.  

 
 (2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се 

поднесува до Комисијата во форма и содржина утврде-
на со пропишаниот образец: „Биографски податоци за 
физичкото лице кое има намера да стекне квалифику-
вано учество во друштвото за управување со фондови„ 
(Образец ДУФ-БП ), даден во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник.  
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(3) Документацијата од од став 1 точка 10, 12, 13, 
14, 16, 18, 19 и 20 се поднесува во форма и содржина 
утврдена со пропишаниот образец: „ Изјава на физичко 
лице” (Образец ДУФ-И-ФЛ), даден во Прилог 3 кој е 
составен дел на овој правилник и е заверен кај нотар.   

 
Документација која се однесува на правно лице кое 
има намера да стекне односно кое врз основа на одлу-
ка на надлежен орган во согласност со закон стекнало 
квалификувано учество во друштво за управување 

 
Член 5 

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стек-
не со квалификувано учество во друштвото за управу-
вање е правно лице, кон барањето за стекнување со 
квалификувано учество до Комисијата се поднесува 
следната документација: 

1. Одлука на надлежниот орган на правното лице од 
став 1 на овој член за стекнување квалификувано учес-
тво во друштвото за управување со фондови; 

2. Извод од регистрацијата на правното лице од 
став 1 на овој член од регистарот кој ја одразува пос-
ледната фактичка состојба (потврда за правното лице - 
тековна состојба) и извод од акционерската книга во 
зависност од правниот облик на правното лице од став 
1 на овој член; 

3. Статут или друг основачки акт на правното лице 
од став 1 на овој член во зависност од неговиот правен 
облик; 

4. Доказ од надлежниот суд дека против правното 
лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење на дејност;  

5. Доказ за потеклото на средствата од кои правно-
то лице од став 1 на овој член би ја извршило уплатата 
на акциите за чие стекнување се бара согласност (реви-
зорски извештај, завршна сметка или друг соодветен 
доказ); 

6. Доказ за финансиската состојба на лицето од став 
1 на овој член (целосните ревидирани финансиски изве-
штаи за последните две години заедно со мислењето од 
овластениот ревизор и белешките кон финансиските из-
вештаи и Извод од состојбата на сметките на лицето од 
став 1 на овој член кај носителот на платниот промет); 

7. Список на лица кои во правното лице од став 1 на 
овој член поседуваат, директно или индиректно, пове-
ќе од 10% од акциите, односно уделите, вклучувајќи 
податоци за бројот на акции или удели кои ги поседу-
ваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број 
на акции односно удели на правното лице од став 1 на 
овој член, како и процентот кој го претставуваат во 
гласачката структура; 

8. Список на членовите на органите на управување 
на правното лице од став 1 на овој член; 

9. Список на правни лица во кои правното лице од 
став 1 на овој член поседува, директно или индирект-
но, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;  

10. Доказ (извод од состојбата на сметката на има-
телот на сметка, извод од регистрацијата на правното 
лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, 
со кој се докажува сопственоста на правното лице од 
став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од 
акциите, односно уделите во други правни лица;  

11. Список на лица со кои правното лице од став 1 
на овој член има воспоставено и одржува значајни де-
ловни врски со опис на природата на тие деловни врски; 

12. Опис на инвестициската политика на правното 
лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето 
во финансиски институции, заедно со опис на интере-
сот за управување со истите; 

13. Опис на ивестициската и управувачката страте-
гија на правното лице од став 1 на овој член во врска со 
квалификуваното учество во друштвото за управување 
за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи по-
себен осврт на следните податоци: големината на учес-
твото за кое постои намера да се стекне; способноста 
на правното лице од став 1 на овој член да се стекне со 
финансиски средства во иднина; неговиот интегритет 
(деловна етика); неговиот систем за управување со ри-
зици; изворот на инвестираниот капитал; финансиски-
от потенцијал на идниот имател на квалификувано 
учество и други податоци врз основа на кои може да се 
оцени дали правното лице од став 1 на овој член ги ис-
полнува условите за стекнување на квалификувано 
учество во согласност со закон и овој правилник; 

14. Изјава на овластеното лице во правното лице од 
став 1 на овој член дадена под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар, 
дека истото не е акционер со квалификувано учество 
во друго друштво за управување со фондови, ниту пак 
лица поврзани со него се акционери со квалификувано 
учество во друго друштво за управување со фондови, 
на територијата на Република Македонија; 

15. Изјава на овластеното лице во правното лице од 
став 1 на овој член дадена под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар, 
за потеклото на средствата што се вложуваат, односно 
основата за стекнување акции во друштвото за управу-
вање со фондови;  

16. Потврда од надлежна институција за редовно 
плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси 
за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

17. Потврда од надлежни институции дека против 
правното лице од став 1 на овој член не е поведена сте-
чајна или ликвидациона постапка; 

18. Изјава дадена од овластеното лице во правното 
лице од став 1 на овој член под целосна морална, ма-
теријална и кривична одговорност и заверена кај но-
тар дека не постои некое од ограничувањата од член 
13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски 
фондови; 

19. Изјава на овластеното лице во правното лице од 
став 1 на овој член дадена под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар за 
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постоење односно непостоење на негова меѓусебна по-
врзаност со останатите акционери на друштвото за 
управување со фондови и со акционери на друго друш-
тво за управување со фондови согласно критериумите 
за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од 
Законот за инвестициски фондови; 

20. Изјава на овластеното лице во правното лице од 
став 1 на овој член дадена под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар 
дека не дал лажна информација во документите кои се 
доставуваат кон барањето за стекнување на квалифику-
вано учество согласно закон и овој правилник односно 
дека согласно сознанијата на правното лице од став 1 
на овој член податоците наведени во документите кои 
се доставуваат кон барањето за стекнување квалифику-
вано учество согласно закон и овој правилник, се це-
лосни, точни, вистинити и дадени во согласност со за-
кон и дека не е  прикриена ниедна информација која 
може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање 
на согласност за стекнување на квалификувано учество 
во друштвото за управување со фондови и  

21. Доказ за добиена претходна согласност односно 
мислење за стекнување на квалификувано учество во 
друштво за управување од соодветна институција во 
случај кога со закон е утврдена обврска за добивање 
претходна согласност односно мислење за вложување 
во друштво за управување со фондови.  

(2) Документацијата од став 1 точка 14, 18, 19 и 20 
на овој член се поднесува во форма и содржина утврде-
на со пропишаниот образец: „ Изјава на правно лице 
лице” (Образец ДУФ-И-ПЛ), даден во Прилог 4 кој е 
составен дел на овој Правилник и е заверен  кај нотар.  

 
Друга документација 

 
Член 6 

(1) Лицето од член 4 и член 5 на овој правилник кое 
има намера да стекне акции чиј вкупен кумулативен 
износ надминува 50% од вкупно издадените акции со 
право на глас на друштвото за управување, покрај до-
кументите од овие членови, е должно во прилог на ба-
рањето за стекнување квалификувано учество да доста-
ви и сопствен развоен план за работењето на друштво-
то за управување во кое истото има намера да стекне 
квалификувано учество. 

(2) Доколку лицето од член 4 и член 5 на овој пра-
вилник е странско лице, а стекнувањето на квалифи-
кувано учество во друштво за управување согласно 
Законот за инвестициски фондови од страна на тоа 
лице претставува активност што е предмет на супер-
визија на надлежен  орган во државата каде што е ре-
гистрирано истото, во прилог на барањето за стекну-
вање квалификувано учество треба да се поднесе и 
согласност или мислење од надлежниот орган за тран-
сакцијата за стекнување на квалификувано учество во 
друштво за управување, односно известување од ли-

цето од членот 4 и членот 5 на овој правилник дека не 
е потребна согласност за реализирање на трансакција-
та согласно со законодавството на државата каде што 
лицето е регистрирано. 

 
Поднесување на документацијата 

 
Член 7 

(1) Документацијата која се поднесува до Комисија-
та кон барањето за стекнување кавлификувано учество, 
не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот 
на поднесување на барањето за стекнување на квали-
фикувано учество до Комисијата и треба да биде доста-
вена во оригинал или нотарски заверен препис на ори-
гиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, 
треба да биде доставена во превод од страна на овла-
стен судски преведувач. 

 (2) За одлучување по поднесеното барање за стек-
нување на квалификувано учество, Комисијата може да 
побара прецизирање на веќе доставената документаци-
ја, доставување на дополнителна документација, а мо-
же да ја користи и документацијата со која располага 
Комисијата. 

 
Постапување по барањето за стекнување 

квалификувано учество 
 

Член 8 
(1) Комисијата донесува решение по однос на  бара-

њето за добивање на согласност за стекнување на квали-
фикувано учество во друштво за управување во рок од 60  
календарски дена од денот на приемот на барањето. 

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучу-
вање по барањето за стекнување квалификувано учес-
тво, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави 
целокупната документација пропишана со закон и овој 
правилник.  

 (3) Во случај на поднесување на непотполно, неу-
редно или барање со формално правни недостатоци, 
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 
предупреди за последиците од непостапувањето. До-
колку подносителот не ја дополни документацијата и 
не ги отстрани недостатоците на барањето во определ-
ниот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од 
барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се за-
пира постапката поведена по барањето.  

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Број 01-92/2             Комисија за хартии од вредност 

22 февруари 2010 година               Претседател, 
     Скопје               Марина Наќева Кавракова, с.р.  
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563. 
Врз основа на член 190 став 1 и член 106 став 1 точ-

ка д од Законот за  хартии од вредност („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.95/05, 25/2007 и 
7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на својата 
седница одржана на 22.02.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОР-
ГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И РАБОТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  

                               
Член 1 

Во Правилникот за кадровска, техничка и организа-
циона оспособеност за основање и работа на овластено 
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/2006), во член  1 став 1, бројот “95” се заменува со 
бројот “94”. 

Во член 1 став 2, после зборот “согласно” се дода-
ваат зборовите “ член 95 од”. 

Во член 1 став 2 после зборот “вредност” се додава-
ат зборовите “(во понатамошниот текст : Законот)”. 

 
Член 2 

Во член 2 , зборовите “одобрение за вршење услуги 
со хартии од вредност” се бришат, а после зборот 
“издавање” се додаваат зборовите “дозвола за работе-
ње на овластеното правно лице “. 

 
Член 3 

Членот 3 од Правилникот се брише и се додава нов 
член 3 кој гласи: 

"(1) Под кадровска оспособеност се подразбира 
дека овластеното правно лице во секој момент мора да 
има минимален број на вработени лица определени со 
овој правилник, а во зависност од видот на услугите со 
хартии од вредност за кои бара дозвола за работење од 
Комисијата. 

(2) За вршење на услугите предвидени во член 94 
точки а) и ѓ) од Законот, овластеното правно лице  мо-
ра да има најмалку две лица во редовен работен однос 
што имаат дозвола за работење на брокер издадена од 
Комисијата.  

(3) За вршење на услугата предвидена во член 94 
точка е) од Законот, овластеното правно лице  мора да 
има  лице во редовен работен однос што има дозвола за 
работење на инвестиционен советник издадена од Ко-
мисијата, кое истовремено може да биде и лице кое ќе 
ги врши услугите предвидени во член 94 точки а) и ѓ) 
од Законот. 

(4) За вршење на услугите предвидени во член 94 
точки а), в), ѓ) и е) од Законот, овластеното правно ли-
це  мора да има најмалку три лица во редовен работен 
однос, од кои две лица што имаат дозвола за работење 
на брокер и едно лице со дозвола за работење на инве-
стиционен советник издадени од Комисијата. 

(5) За вршење на сите услуги предвидени во член 
94 од Законот, овластеното правно лице мора да има 
најмалку четири лица во редовен работен однос, од кои 
две лица што имаат дозвола за работење на брокер и 
едно лице со дозвола за работење на инвестиционен 
советник издадени од Комисијата, и едно лице кое ќе ја 
обавува услугата од точка з) од член 94 од Законот 

(“чување на хартии од вредност што вклучува отвора-
ње и водење на сметки на хартии од вредност за клиен-
ти во депозитар и др. услуги со хартии од вредност по 
налог на клиент (исплата на дивиденда и/или камата, 
известување за собранија на акционерите и слично)”). 

(6) За утврдување на исполнување на кадровската 
оспособеност, овластеното правно лице со барањето за 
дозвола за работа со хартии од вредност до Комисијата 
приложува: 

- податоци за бројот, искуството и образованието 
на лицата кои ќе бидат вклучени во извршувањето на 
услугите со хартии од вредност од членот 94 од Зако-
нот; 

- дозвола за работење на брокер или  дозвола за ра-
ботење на инвестиционен советник издадени од Коми-
сијата; 

- договори за заснован редовен работен однос; 
- изјава од вработените со дозвола за работење на 

брокер или дозвола за работење на инвестиционен со-
ветник дека нема истовремено да бидат овластени за 
извршување работи со хартии од вредност кај друго ов-
ластено правно лице." 

 
Член 4 

По член 3 од Правилникот се додава нов член 3-а 
кој гласи: 

 
"Член 3-а 

(1) Одговорно лице за вршење на услугите со хар-
тии од вредност  од член 94 од Законот е она лице кое 
има добиено согласност за директор на овластено прав-
но лице  согласно член 101 од Законот. 

(2) Лицето од став 1 на овој член е одговорно пред 
Комисијата, за сите видови на услуги за кои овластено-
то правно лице бара дозвола за работење на услугите 
со хартии од вредност  од член 94 од Законот." 

 
Член 5 

Во член 4 после зборот "дека" зборовите "најмалку 
две лица со дозвола за работењето на брокер или доз-
вола за работење на инвестиционен советник", се заме-
нуваат со зборовите " лицата од член 3 од овој правил-
ник." 

 
Член 6 

Во член 5, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гла-
си:  

" (2) Кога како овластено правно лице за вршење на 
услуги со хартии од вредност се јавува банка, истата 
приложува и податоци за лице во организациониот 
дел/единица одговорно за евидентирање и изготвување 
на неревидиран годишен и шестмесечен извештај за 
финансиското работење на организационата единица за 
работа со хартии од вредност. "   

 
Член 7 

Во член 6 по зборот "странки", зборот "и" се заме-
нува со запирка, по зборот "тргување" точката се заме-
нува со запирка и се додаваат зборовите "просторија 
каде што ќе се обавува услугата од точка в) од член 94 
од Законот и просторија каде ќе се обавува услугата од 
точка з) од член 94 од Законот. "   

        
Член 8 

Во член 7 зборот "функции" се заменува со зборо-
вите "финансиски услуги во зависност од структурата 
и организацијата". 
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Член 9 
Во член 9 став 2, по алинеата 7, точката (.) се заме-

нува со точка запирка (;) и се додаваат две нови алинеи 
кои гласат :         

" - податоци за информатичкиот систем и техничка-
та опрема која ќе ја користи овластеното правно лице  
при вршењето на услугите поврзани со тргување со 
хартии од вредност; 

- податоци за информатичкиот систем и техничката 
опрема која ќе ја користи овластеното  правно лице  
при вршењето на услугата од точка з) од член 94 од За-
конот". 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи : 
„(3) Овластеното правно лице кое прима налози од 

клиенти по електронски пат треба да поседува сопстве-
на интернет страница на која директно се прима 
електронски налог од клиент, компјутерско-информа-
тичка опрема и соодветен лиценциран софтвер кој 
овозможува: 

- функционалност на електронско потпишување и 
криптирање и/или декриптирање на налозите за тргува-
ње примени по електронски пат  и 

- потврда на идентитетот на клиентот преку систем 
на електронски потпис во отворен или затворен систем 
согласно Законот за електронски потпис. 

 
Член 10 

По член 11 се додава еден нов член 11-а кој гласи: 
 

“Член 11-а 
(1) Овластеното правно лице е целосно одговорно 

за нормално и непречено функционирање на компју-
терско-информатичката опрема и соодветниот лицен-
циран софтвер за примање на налози од клиенти по 
електронски пат, за нејзината сигурност и безбедност, 
како и за доверливоста и чувањето на податоците содр-
жани во електронските налози. 

(2) Постапката и одговорноста при работењето со 
налози примени по електронски пат, овластеното прав-
но лице ја уредува со посебен акт (одлука, правила).“      
 

Член 11 
Во член 14 став 2 по алинејата 6 се додаваат 4 нови 

алинеи кои гласат:  
"- доказ за начинот на функционално разграничува-

ње во организацискиот дел кој ќе ја обавува услугата 
од точка з) од член 94 од Законот во однос на останати-
те делови на овластеното правно лице  од аспект на за-
штита на доверливоста на податоците и избегнувањето 
судир на интереси, особено во поглед на разграничува-
њето со организациските делови кои вршат тргување 
со хартии од вредност и управување со портфолио на 
хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуа-
лен клиент; 

- доказ за разграничувањето на линиите на известу-
вање до надлежните органи на управување со другите 
организациски делови, особено во поглед на разграни-
чувањето на линиите на известување со другите 
организациски делови кои вршат тргување со хартии 
од вредност и управување со портфолио на хартии од 
вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент; 

- акт (одлука, правила) на овластеното правно лице 
од член 11а на овој правилник и 

- доказ за функционална сопствена интернет стра-
ница и доказ за  поседување на компјутерско информа-
тичка опрема и соодветен лиценциран софтвер за 
директен прием на налози од клиенти по електронски 
пат." 

Член 12 
Во член 15 алинеата 3 се заменува со нова алинеа 3 

која гласи: 
„ - начин на функционално разграничување во орга-

низационата единица за тргување со хартии од вред-
ност,  за обавување на  услугата од точка в) од член 94 
од Законот, за обавување на услугата од точка з) од 
член 94 од Законот и другите организациони единици 
на банката, во функција на заштита на доверливите по-
датоци и избегнување на конфликт на интереси.“ 

 
Член 13 

Овластените правни лицa кои до денот на влегува-
ње во сила на овој правилник имаат поднесено барање 
за усогласување на своето работење согласно Правил-
никот за изменување и дополнување на Правилникот 
за кадровска, техничка и организациона оспособеност 
за основање и работа на овластено правно лице за 
вршење услуги со хартии од вредност објавен во Служ-
бен весник на Република Македонија број 7 од  20-01-
2010 година, поднесените барања Комисијата ќе про-
должи да ги разгледува согласно одредбите од овој 
правилник. 
 

Член 14 
Со влегување во сила на овој правилник, престану-

ва да важи Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за кадровска, техничка и организацио-
на оспособеност за основање и работа на овластено 
правно лице за вршење услуги со хартии од вредност 
објавен во Службен весник на Република Македонија 
број 7 од  20-01-2010 година. 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  Бр. 01-82/3           Комисија за хартии од вредност 

22 февруари 2010 година             Претседател, 
    Скопје                Марина Наќева Кавракова, с.р.  

___________ 
         

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

564. 
Врз основа на член 39 и член 45  од Законот за Суд-

ски совет на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Маке-
донија објавува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Скопје; 
- за избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 

Битола; 
- за избор на 1 (еден ) судија на Основен суд Гостивар; 
- за избор на 3 (тројца) судии на Основен суд 

Скопје 2 Скопје; 
- за избор на 1 (еден ) судија на Основен суд Скопје 

1 Скопје; 
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Штип  и 
- за избор на претседател на Основен суд Струмица. 
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Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-
нуваат  условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).  

Кандидатите за избор на претседател треба да ги 
исполнуваат  условите предвидени во член 45 од Зако-
нот за судовите и член  47 став 1 и 3 од Законот за су-
довите (да приложат програма за работа во текот на 
мандатот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е по-
старo од eдна година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија, дејност или должност, да не е 
постаро од  шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“.  

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
    Бр. 07-325/1                    Судски совет 

18 февруари 2010 година        на Република Македонија  
      Скопје                                     Претседател, 
                                                    Васил Грчев, с.р.    

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

565. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“, бр. 63/2006, 
36/2007 и 106/2008) и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување, продолжува-
ње и одземање на лиценци за вршење не енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/2009), Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија на седницата одржана на 01.03.2010 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија ДИ-

КОМ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци му сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност про-
изводство на електрична енергија.  

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

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

 
Бр. 02-439/1  

1 март 2010 година                        Претседател,  
   Скопје                            Димитар Петров, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ 

увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци ул. Населено место 
без уличен систем Дабниште, Кавадарци, Република 
Македонија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
    Производство на електрична енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
    01 март 2010 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
    01 март 2045 година 
 
5. Евидентен број на издадената лиценца 
    ЕЕ - 49.01.1/10 
 
6. Број на деловниот субјект – 4335945 
 
7. Единствен даночен број – 4011992106979 
 
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши во мала хидроелектрана, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

 
9. Локација на која ќе се врши енергетската дејност 
Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската 

дејност производство на електрична енергија во малата 
хидроелектрана Дабниште, лоцирана на рибникот за 
пастрмка „ДИКОМ“ од III категорија, К.П. 1447 К.О 
Дабниште, Општина Кавадарци. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши  
енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност 

производство на електрична енергија ќе ја врши со 
производните капацитети чии технички карактерис-
тики се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од 
оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користење  
на системот за дистрибуција на електрична енергија 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  
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12.  Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и правата, обврските и учес-
твото на пазарот на електрична енергија на Друштвото 
за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз     
с. Ваташа, Кавадарци (во понатамошниот текст: носи-
тел на лиценцата). 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- Ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- Ги почитува Пазарните правила, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија, правилни-
ците и другите прописи кои ги пропишува или одобру-
ва Регулаторната комисија за енергетика во согласност 
со закон; 

- Се придржува кон техничките прописи, стандар-
ди, препораки и други општи акти;  

- Го почитува договорот склучен со МЕПСО АД 
Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична 
енергија, за откуп на целокупната произведена еле-
ктрична енергија како носител на оваа лиценца и стек-
ната Одлука за одобрување на користење на повласте-
на тарифа за откупување на целокупната произведена 
електричната енергија од мала хидроелектрана, соглас-
но Законот за енергетика („Службен весник на РМ“, 
бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008); 

- Обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- Обезбеди достапност на планираната електрична 
енергија и моќност до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- Го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;  

- Доставува извештаи за опремата, постројките, 
плановите за одржување и планираната расположли-
вост, до носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција на 
електрична енергија и дистрибуција на електрична 
енергија, во согласност со Мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните  
капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба,  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност управување со системот 
за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција 
на електрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на електроенергетскиот систем, опе-
раторот на пазарот на електрична енергија, снабдува-
чот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на 
мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска 
дејност управување со системот за дистрибуција на 
електрична енергија и дистрибуција на електрична 
енергија, сите потребни податоци и информации кои се 
неопходни за извршувањето на нивните обврски од ли-
ценците, во согласност со Мрежните правила за пренос 
на електрична енергија, Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија и Пазарните правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена  
евиденција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16.  Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен  
извештај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
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- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 
- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба, 
усогласено со операторот на електродистрибутивниот 
систем; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

6. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

7. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 
 информации и податоци во врска со вршењето 
 на енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија, 
сопствена потрошувачка, број и времетраење на плани-
раните и непланираните прекини, како и за причините 
за нивно настанување; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 

 
19.  Мерење на произведената електрична  
енергија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20.  Физичка заштита на производниот  
капацитет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

21.  Обврска за овозможување на пристап до  
производните единици и непосреден увид во  
документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

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

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување, 
продолжување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на  
обврските од страна на носителот на лиценцата  
 Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно За-
конот за енергетика („Службен весник на РМ“, бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/2008) и Правилникот за услови-
те, начинот и постапката за издавање, менување, про-
должување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејност. 

 
 

ПРИЛОГ 2 
 
Технички карактеристики на опремата за произ-

водство на електрична енергија вградена во  
МХЕ ДАБНИШТЕ:  
- Број на производни единици – една (1) производна 

единица; 
- Номинална моќност на МХЕ – 32 kW;   
 
АГРЕГАТ: 
- Број на агрегати – 1 (еден) 
- Година на пуштање во работа на агрегат: 2009 
- Проценет животен век на агрегатот – 30 години 



Стр. 50 - Бр. 31 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3 март 2010 
 

ТУРБИНА 
Тип на турбина „Банки“  
Нето пад 22 [m] 
Номинален проток 0,210 [m3/s] 
Брзина на ротација 620 [1/min] 

Номинална моќност 37 [kW] 

Производител 
Производител: 
ИНГМАРК 

Р. Македонија 
Скопје 

 

 
ГЕНЕРАТОР  

Број на единици:  1   
Тип на генератор: Трофазен синхрон генератор тип 
4С225С55-4-МС   
Работен напон: 0,4 kV  
Фреквенција:   50 Hz  
Ротациона брзина: 1500 [1/min] 
Номинална моќност: 40 kVA  
Производител: КОНЧАР, Загреб 

 
_____________ 

 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
566. 

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 
127 од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 
71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 101/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 
152/2008, 161/2008, 81/2009 и 156/2009) и член 40 од 
Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004, 
101/2005 и 117/2008), Управниот одбор на седницата 
одржана на 25 февруари 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО “ОГНООТПОРНО“ 

ДОО - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во „ОГНООТПОРНО“ ДОО - Скопје, како работни 

места на кои стажот на осигурување се пресметува со 
зголемено траење, се сметаат следните работни места: 

 
Ред. 
број РАБОТНО МЕСТО Предложен 

степен 
1. Главен работоводител во опе-

ратива 12/14 

2. Сменски работоводител 12/14 
3. Ѕидар торкретар 12/16 
4. Ѕидар шамотер I 

Ѕидар шамотер II 
Ѕидар шамотер 

12/16 

5. Работник во оператива 12/15 
6. Возач вилушкар 12/14 
7. Возач на телескопски багер и 

останати возила 12/14 

8. Бравар 12/14 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работното место од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба - надлежна единица на Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, работодавецот и на органот на управата над-
лежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
   Бр. 02-1637/1                         Управен одбор  

25 февруари 2010 година             Претседател,  
       Скопје                           Ангел Максимов, с.р. 

__________ 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

567. 
Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна-

та дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со членовите 
46 и 51 од истиот Закон, Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, по спроведувањето на Конкур-
сот за доделување дозвола за вршење радиодифузна 
дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување 
конкурс бр. 07-4048/1 од 02.12.2009 година („Службен 
весник на РМ" бр. 145/09) и Заклучокот бр. 02-456/1  
од  26.02.2010 година, на  продолжението на 3-та сед-
ница, одржано на 26.02.2010 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИО-
ДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО)  НА ЛОКАЛНО НИВО 

  
 I. Се доделуваат 6 (шест) дозволи за вршење ради-

одифузна дејност за емитување и пренос на радио про-
грамски сервиси, на локално ниво, за пренесување пре-
ку терестријален предавател (во понатамошниот текст: 
дозволи), и тоа: 

- 1 (една) дозвола, за Куманово, за емитување и 
пренос на радио програмски сервис на локално ниво, 
говорно-музичко радио со претежно информативен 
општ формат, на албански јазик, на  Трговско радиоди-
фузно друштво ЗЕРИ – БИ ДООЕЛ од Куманово; 

- 1 (една) дозвола, за Кичево, за емитување и пре-
нос на радио програмски сервис на локално ниво, го-
ворно-музичко радио со претежно информативен општ 
формат, на македонски јазик, на Зорица Ѓореска од Ки-
чево; 
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- 1 (една) дозвола, за Кичево, за емитување и пре-
нос на радио програмски сервис на локално ниво, му-
зичко говорно радио од  општ формат, на албански ја-
зик, на Арбер Мехдиу од с.Зајас, Кичево; 

- 1 (една) дозвола, за Кочани, за емитување и пре-
нос на радио програмски сервис на локално ниво, го-
ворно-музичко радио со претежно информативен општ 
формат, на македонски јазик, на Илчо Лазаревски од 
Кочани и Илија Стефановски од Кочани; 

- 1 (една) дозвола, за Струга, за емитување и пренос 
на радио програмски сервис на локално ниво, говорно-
музичко радио со претежно информативен општ фор-
мат, на македонски јазик, на Наум Кутаноски од Стру-
га и Никола Бебекоски од Струга, и 

- 1 (една) дозвола, за Гостивар, за емитување и пре-
нос на радио програмски сервис на локално ниво, му-
зичко говорно радио од општ формат, на албански ја-
зик, на Трговското радиодифузно друштво Радио ПРО-
ФМ 92 ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ од Гостивар. 

 
II. Дозволите за вршење радиодифузна дејност за 

емитување и пренос на радио програмските сервиси на 
локално ниво, наведени во точка I на оваа Одлука, се 
доделуваат за временски период од 9 (девет) години и 
истите не можат да се пренесуваат на друго лице. 

 
III. Радио програмските сервиси, од точка I на оваа 

Одлука, ќе се емитуваат и пренесуваат преку терестри-
јален предавател на фреквенции кои ќе бидат опреде-
лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-
кации на РМ. 

 
IV. Советот за радиодифузија ќе ги издаде дозволи-

те за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренос на радио програмски сервиси на локално ниво,  
наведени во точка I на оваа Одлука, врз основа на при-
ложена регистрација во соодветниот регистар како тр-
говски радиодифузни друштва, и одобренијата издаде-
ни од Агенцијата за електронски комуникации. 

 
V. Трговските радиодифузни друштва мораат да от-

почнат со вршење на радиодифузната дејност најдоцна 
во рок од 6 (шест) месеци, од денот на доделувањето 
на дозволите за вршење радиодифузна дејност за еми-
тување и пренос на радио програмски сервиси на ло-
кално ниво.  

 
VI. Субјектите, наведени во точка I на оваа Одлука, 

на кои им се доделуваат дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност, се должни  во рок од 6 (шест) месеци од 
денот на доделувањето на дозволите,  во целост да ги 
исполнат условите и барањата на кои се обврзале во 
Пријавата при конкурирањето.  

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај радио-
дифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел да 
го утврди степенот на исполнување на условите и бара-
њата од конкурсната докуменатција од нивна страна.  

Доколку при увидот се констатира дека радиодифу-
зерот не ги исполнува потребните услови и барања, Со-
ветот, по изминувањето на рокот за започнување со вр-
шење на дејноста определен во точка V од оваа Одлу-
ка, ќе ја одземе  дозволата за вршење радиодифузна 
дејност. 

VII. За дозволите се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доде-
лувањето на дозволите за вршење радиодифузна деј-
ност, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро 
сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијал-
на банка А. Д. Скопје). 

Висината на годишниот надоместок за дозволите за 
наредните години Советот за радиодифузија ќе ја прес-
метува согласно член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

 
VIII. Во дозволите за вршење радиодифузна дејност 

за емитување и пренесување радио програмски сервиси 
на локално ниво, кои се наведени во точка I на оваа 
Одлука и кои ќе ги издаде Советот за радиодифузија на 
трговските радиодифузни друштва, ќе бидат содржани 
податоците утврдени во член 56 од Законот за радио-
дифузната дејност („Службен весник на РМ" бр. 
100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010).  

 
  IX. Агенцијата за електронски комуникации, врз 

основа на оваа Одлука, ќе издаде одобренија за кори-
стење на радиофреквенции во согласност со податоци-
те за доделените фреквенции.  

 
 Х. За користење на радиофреквенциите за радиоди-

фузна и за фиксна служба трговските радиодифузни 
друштва се должни да плаќаат годишен надоместок 
пресметан според Правилникот за начинот на пресме-
тка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, донесен од страна на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 
01/06). 

 
XI. За оваа Одлука писмено да се известат сите 

учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (радио), објавен врз осно-
ва на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 
02.12.2009 година („Службен весник на РМ" бр. 
145/09), во рок од седум дена од денот на донесување-
то на Одлуката. 

 
XII. Оваа Одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ".  
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 152/06, 06/2010), 
на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, Сове-
тот за радиодифузија донесе Одлука за објавување кон-
курс за доделување дозволи за вршење радиодифузна 
дејност бр.07-4048/1 од 02.12.2009 година („Службен 
весник на РМ" бр. 145/09). Советот утврди дека за по-
драчјето на: Куманово (албански јазик), Кичево (маке-
донски јазик), Кичево (албански јазик), Кочани (маке-
донски јазик), Струга (македонски јазик) и Гостивар 
(албански јазик), во рок беа доставени вкупно 11 (еди-
наесет) пријави за доделување дозволи за вршење ра-
диодифузна дејност за емитување и пренос на радио 
програмски сервиси на локално ниво, за пренесување 
преку терестријален предавател. Од наведените прија-
ви, за подрачјето на Куманово (албански јазик) беа до-
ставени 3 (три) пријави, за подрачјето на Кичево (маке-
донски јазик) беа доставени 2 (две) пријави, за подрач-
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јето на Кичево (албански јазик) беше доставена 1 (ед-
на) пријава, за подрачјето на Кочани (македонски ја-
зик) беа доставени 2 (две) пријави, за подрачјето на 
Струга (македонски јазик) беа доставени 2 (две) прија-
ви  и за подрачјето на Гостивар (албански јазик) беше 
доставена 1 (една) пријава. За подрачјето на Ресен, не 
беше доставена ниту една пријава. 

Пријавите беа оценувани според критериумите за 
оценување на пријавите утврдени во Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и други услови за 
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност 
за радио програмски сервис на локално ниво, за прене-
сување преку терестријален предавател. Тие критериу-
ми ги исполнија кандидатите наведени во точката 1 на 
оваа Одлука, на кои им се доделуваат дозволи.  

Кандидатите: Трговско радиодифузно друштво Је-
хона 2003 ДООЕЛ с.Матејче, Липково, Мухамедм Оки-
чиќ од Куманово, Нада Јосифоска од Кичево, Весна 
Јорданова од Кочани и Изеир Мустафаи од с.Калишта 
Струга,  не ги исполнија, односно не ги исполнија во 
целост утврдените критериуми, и тоа: 

1. кандидатот Трговско радиодифузно друштво Је-
хона 2003 ДООЕЛ с.Матејче не ги исполни критериу-
мите во однос на барањата за финансиската способност 
и документи кои го гарантираат финансирањето на де-
ловниот план на кандидатите на конкурсот;   

2. кандидатот Мухамед Окичиќ од Куманово не ги 
исполни критериумите во однос на барањата за финан-
сиската способност и документи кои го гарантираат 
финансирањето на деловниот план на кандидатите на 
конкурсот;   

3. кандидатот Нада Јосифоска од Кичево ги испол-
ни критериумите во однос на барањата за финансиска-
та способност и документи кои го гарантираат финан-
сирањето на деловниот план на кандидатите на конкур-
сот, но нејзината пријава  во овој дел беше послаба во 
однос на пријавата на кандидот Зорица Ѓореска на која 
и се додели дозвола;  

4. кандидатот Весна Јорданова од Кочани ги испол-
ни критериумите во однос на барањата за финансиска-
та способност и документи кои го гарантираат финан-
сирањето на деловниот план на кандидатите на конкур-
сот, но нејзината пријава  во овој дел и во делот кој се 
однесува на бројот и структурата на планирани врабо-
тувања беше послаба во однос на пријавата на кандида-
тите Илчо Лазаревски од Кочани и Илија Стефановски 
од Кочани на кои им се додели дозвола, и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. кандидатот Изеир Мустафаи од с.Калишта Стру-
га не ги исполни критериумите во однос на барањата за 
финансиската способност и документи кои го гаранти-
раат финансирањето на деловниот план на кандидатите 
на конкурсот. 

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 
продолжението на 3-та седница, одржано на 26.02.2010 
година, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.  

Одлуката да се достави до:  
- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи 

за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз осно-
ва на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 
02.12.2009 година („Службен весник на РМ" бр. 145/09), и 

- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Македонија. 

 
Бр. 07-55                         Совет за радиодифузија 

2 март 2010 година                       Претседател, 
     Скопје                          Зоран Стефаноски, с.р. 
 
Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделу-

вање дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), 
објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс 
бр. 07-4048/1 од 02.12.2009 година („Службен весник 
на РМ" бр. 145/09), кои не се задоволни од Одлуката, 
имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето 
на известувањето и Одлуката да поднесат тужба до 
надлежниот суд. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
568. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 
159/2008 година), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-февруари 2010 година, во 
однос на просечните цени на мало во 2009 година, из-
несува 1,5%. 

 
                                                        Директор,  
                                      м-р Благица Новковска, с.р. 
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