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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
678.
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1
од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот
на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
I
Делумно се ослободува од извршување на изречената казна затвор осуденото лице:
1. ДАРКО ЗЛАТЕ МИЦЕВСКИ од Скопје, во траење од 5 месеци.
II
Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:
1. МИТАЛИП ФЕРАН ЛУТВИ од Тетово, во траење од 3 месеци.
2. МИТЕ ЈОРДАН ЃОРЧЕВСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци.
3. НЕСЕТ РИЗА СУЛЕЈМАНИ од с.Челопек, во
траење од 3 месеци.
4. ДИМЧЕ ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ од Велес, во
траење од 3 месеци.
5. ДРАГАН ЖИВКО НАТКОВ од Кочани, во траење од 3 месеци.
6. ЃОРЃЕ ТАНЧЕ ЃЕШКОСКИ од Скопје, во траење од 3 месеци.
7. ТИХОМИР АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВСКИ од
Куманово, во траење од 3 месеци.
8. РЕШАТ ШУКРИ ЕМИНИ од с.Палатица, во траење од 3 месеци.
9. БОЈАН ЗОРАН ПЕТКОВСКИ од Велес, во траење од 3 месеци.
10. СЕЉВЕР ЌЕМАЛ ИСЕНИ од Куманово, во траење од 3 месеци.
11. ВАНЧО РИСТО СПАСОВ од Гевгелија, во траење од 4 месеци.
12. СЛАЃАНА СТАНА ЈАНЕВА од Тетово, во траење од 6 месеци.
13. ЏЕМИЛЕ ЏЕМАИЛ МУСТАФА од Скопје, во
траење од 2 месеци.
14. ВАСИЛ ПЕТАР ДИМИТРОВ од Кавадарци, во
траење од 3 месеци.
15. ПЕРО ЛАЗАР РУЈКОВСКИ од с.Миравци, во
траење од 1 година.
III
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-352/1
3 април 2017 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
679.
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА
1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална
заштита на стари лица на ул. 10 бр. 12 Добри Дол, Сопиште-Скопје, КП 1628/2 КО Добри Дол, на Друштвото за туризам и угостителство ,,Три Светии“ д.о.о. , со
седиште на ул. 10 бр. 12 Добри Дол, Сопиште-Скопје
ЕМБС 7011466.
2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува
опрема, простор, средства и кадри за социјална заштита и згрижување на 54 корисници, согласно со Правилникот за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и
започнување со работа на установа за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/2015).
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-777/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

680.
Врз основа на член 13 од Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр.
84/08, 77/09, 24/11 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ЈАЧМЕН ЗА СТОЧНА ХРАНА
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, БЕЗ НАДОМЕСТ
Член 1
Со оваа одлука се отстапува 10.000 килограми јачмен за сточна храна од стоковните резерви, без надомест, на Општина Чучер Сандево, за потребите на населените места Танушевци, Брест и Малино.
Член 2
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја
спроведе оваа одлука.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-793/1
22 март 2017 година
Скопје

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

681.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост („Службен
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 28.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МЕДИЦИНСКИ
СИМУЛАЦИСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

682.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република
Македонија на седницата, одржана на 28.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - СКОПЈЕ му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движните ствари, и тоа:
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - СКОПЈЕ.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Медицинскиот
симулациски центар - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Медицинскиот симулациски центар Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-847/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - СКОПЈЕ склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа
Универзитетска клиника за државна кардиохирургија СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-848/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

683.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 28.3.2017
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА
БОЛНИЦА ,,8-МИ СЕПТЕМВРИ” – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Општа болница Гевгелија му
престанува користењето на движните ствари и тоа:

684.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 28.3.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА
– КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Општа болница – Гевгелија, му
престанува користењето на движната ствар и тоа: Санитетско амбулантно возило марка Z/JUMPER 33 MH
2.2 HDI AMBULANCA, со број на шасија
VF7ZBRMNB1780300, со број на мотор HY/10DZ35
4069752, година на производство: 2006, со регистарска
ознака VE-973-VF, сила на моторот 74КW, работна зафатнина на моторот во cm3: 2179, со боја на каросеријата бела – 01/ портокал – 71.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница – Кавадарци.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница 8-ми Септември –
Скопје.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Општа
болница-Гевгелија склучува договор со директорот на
Јавната здравствена установа Градска општа болница
,,8-ми Септември” – Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-866/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа
болница –Кавадарци со кој се уредуваат правата и
обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-867/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

685.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
78/15, 106/15, 153/15) и 190/16 Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 28.3.2017 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 41

3 април 2017

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ
– ПРИЛЕП
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар и тоа: патничко моторно возило марка
CHEVROLET SPARK, со број на шасија KL1KF480J8C463249, со број на мотор 067474KB2,година на производство 2008, со регистарска ознака SK 230 RV, сила
на моторот 48,5 КW, работна зафатнина на моторот во
995 cm3, со боја на каросеријата BELA – 01.
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Здравствен дом – Прилеп
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен
дом – Прилеп со кој се уредуваат правата и обврските
за движната ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-868/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

686.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15,
192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија и тоа премер на објект кој се
наоѓа на ул. „Иван Цанкар“ бб во Скопје, на КП
бр.7583/1, КО Ѓорче Петров 4-Влае.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-892/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

687.
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот
за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03,
81/08, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15 и 27/16), Владата на
Република Македонија на седницата, одржана на
28.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА 2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на
Фондот за осигурување на депозити за 2016 година,
УО. бр.02-105/1, усвоена од Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, на седницата, одржана
на 24.2.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-901/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

688.
Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за
Царинската управа (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09,
105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14,
33/15, 61/15, 129/15 и 23/16), Владата на Република
Македонија на седницата, одржана на 28.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ
ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ
Член 1
Со оваа одлука се даваат во закуп времени објекти кои ги користи Царинската управа, лоцирани на
граничните премини за патен сообраќај Табановце,
Ново Село и Деве Баир, наведени поодделно во табелата:

3 април 2017

Бр. 41 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 41

3 април 2017

Член 2
(1) Давањето во закуп на објектите на граничните
премини, ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за
јавно наддавање со кој управува и оперира Министерство за финансии - Управа за имотно-правни работи на
Република Македонија.
(2) Јавното наддавање ќе се изврши електронски на
следната интернет страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk)
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-954/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

689.
Врз основа на член 20 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.3.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЦАРИНСКАТА
УПРАВА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на
следната движна ствар:

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-975/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

690.
Врз основа на член 40-a од Законот за користење и
располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15 и
190/16), а во врска со член 21 од Законот за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите
во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/16), Владата на Република
Македонија на седницата, одржана на 28.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБА ЗА
РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ТРАЕН ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ И ДВИЖНИ СТВАРИ
ПО ПАТ НА УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата
за раскинување на Договорот за траен закуп на недвижни ствари и движни ствари по пат на усно јавно
наддавање склучена помеѓу Министерството за здравство и ПЗУ- Специјална болница по хируршки болести
ФИЛИП ВТОРИ Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-1232/1
28 март 2017 година
Скопје

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење, без надоместок на Царинската управа.
Член 3
Министерот за финансии склучува договор со директорот на Царинската управа, со кој се уредуваат
правата и обврските за движната ствар од членот 1 од
оваа одлука.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

691.
Врз основа на член 49-д став (2) од Законот за
Царинската управа (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09,
105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14,
33/15, 61/15, 129/15 и 23/16), Владата на Република
Македонија на седницата, одржана на 28.3.2017 година, донесе

3 април 2017

Бр. 41 - Стр. 9

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ОБЈЕКТИ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ
Член 1
Со оваа одлука се даваат во закуп објекти од траен карактер, во сопственост на Република Македонија,
кои ги користи Царинската управа, лоцирани на граничните премини за патен сообраќај Блаце, Табановце,
Богородица, Стење, Меџитлија и Блато, наведени поодделно во табелата:

Стр. 10 - Бр. 41

3 април 2017

3 април 2017

Бр. 41 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 41

3 април 2017

Член 2
(1) Давањето во закуп на објектите на граничните премини, ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерство за финансии - Управа за имотно-правни работи на Република Македонија.
(2) Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: (www.e-aukcii.finance.gov.mk)
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-1389/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3 април 2017

Бр. 41 - Стр. 13

692.
Врз основа на член 11 од Законот за основање на
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и
руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и
39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 март 2017 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈ А Т А З А Ф И Н А Н С И С КА П О Д Д РШ КА В О
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
1. За вршител на должноста директор на Агенцијата
за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се именува Игор Златков.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1361/1
14 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

693.
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 72/2007, 5/2009, 43/2014,
193/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 март 2017 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА
РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА
1. Игор Златков се разрешува од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, поради именување на друга функција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1368/1
14 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

695.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13,
39/14, 43/14 , 132/14, 188/14, 10/15, 61/15 , 154/15,
192/15 , 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.3.3017 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за задолжителна имунизација на
населението во Република Македонија за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
192/16) во глава ,,VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА„„,Табелата ,,VII-1 Вакцини за континуирана
имунизација за 2017“ се менува и гласи:

1. Влатко Стојкоски се разрешува од должноста
вршител на должноста директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1367/1
14 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.
__________

694.
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за основање
на Агенција за потикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“
бр. 3/1998 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 март 2017 година, донесе

Во ставот 3 износот ,,180.000.000,00„„ се заменува
со износот ,,144.000.000,00„„.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-931/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

Стр. 14 - Бр. 41

3 април 2017

696.
Врз основа на член 16 став 1 точка 10 и став 3 од
Законот за здравствената заштита (,,Службен весник на
Република Македонија", бр. 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 28.3.2017 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС
ЗА 2017 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетес за 2017 година
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.192/16), во дел 3. ,,ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ
ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА
ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА
2017 ГОДИНА„„ износот,,620.000.000,00” се заменува
со износот ,,558.000.000,00”.
Во точката 3. ,,Изработка на брошури и флаери за
дијабетес – 100.000,00 денари„„, табелата се заменува
со нова табела, која гласи:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-1055/1
28 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
697.
Врз основа на членот 150 став 1 од Законот за квалитетот на земјоделски производи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12,
106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), по поднесено
барање од „ЗЗ Охридска церешна 2015‟‟ за регистрација на географска ознака за Охридска Цреша, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

РЕШЕНИЕ
Се уважува барањето од „ЗЗ Охридска церешна
2015“ за регистрација на географска ознака за Охридска Цреша.
Се врши регистрација на географска ознака Охридска Цреша согласно член 150 од Законот за квалитет на
земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15,
149/15, 193/15 и 39/16), и истата се запишува во Регистарот на географски ознаки.
Образложение
„Земјоделската задруга Охридска церешна 2015“ од
с.Долно Лакочереј од Охрид поднесе барање за регистрација на географска ознака до Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство архивирана со
бр.15-611/16 од 25.05.2016 година со придружна документација согласно член 147 од Законот за квалитетот
на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13,
116/15, 149/15, 193/15 и 39/16).
По добивање на барањето за регистрација на заштитена географска ознака, министерот за земјоделство шумарство и водостопанство формираше стручна комисија за
спроведување на постапка за регистрирање на заштитена
географска ознака согласно член 148 став 2 од Законот за
квалитетот на земјоделски производи („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12,
106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16).
Стручната комисија за спроведување на постапка го
разгледа барањето и придружната документација на „Земјоделската задруга Охридска церешна 2015 ‟‟ и утврди дека барателот ги исполнува условите согласно член 147 од
Законот за квалитетот на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11,
55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16.
„Земјоделската задруга Охридска церешна 2015“
достави елаборат изработен од страна на стручни лица
од член 145 од Законот за квалитетот на земјоделски
производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15,
193/15 и 39/16, со што ги исполнува сите услови за добивање на решение за регистрација за географска ознака Охридска цреша, па се одлучи како во диспозитивот
на ова решение.
Такса за ова решение е наплатена во износ од
250,00 денари согласно член 37 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01,24/03, 19/04, 61/04,
95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08,6/10, 145/10, 17/11,
84/12,192/15 и 23/16).
Упатство за правно средство:
Против ова решение незадоволната странка може
да поведе Управен спор пред Управниот суд во рок од
30 дена од денот на приемот на решението.
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.15-611/16
24 март 2017 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
698.
Врз основа на член 27 став 9 и член 54 став 6 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16), министерот за образование
и наука во согласност со министерот за информатичко општество и администрација, дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО
УЧЕНИЧКИ ДОМ И ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА, СО ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за образецот на барањето за сместување во ученички дом и образецот на барањето за доделување стипендија, со потребната документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/16),
во Прилогот бр. 1, Образецот на барањето за сместување во ученички дом се заменува со нов Образец, кој е
даден во прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12/2-1072/1
31 март 2017 година
Скопје

Бр.20-4457/1
31 март 2017 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Марта Арсовска-Томовска, с.р.

Министер за образование
и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.
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699.
Врз основа на член 28 од Закон за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр.
52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и
30/16), министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ
ВО ЈАВНИТЕ УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за прием
на учениците во јавните ученички домови („Службен
весник на Република Македонија” бр. 55/10, 49/11,
50/15 и 59/16) членот 8 се менува и гласи:
„Согласно Конкурсот за прием на ученици во домовите во Република Македонија за тековната учебна година (во понатамошниот текст: Конкурсот), ученикот
пополнува електронска пријава и ја поднесува потребна документација до Министерството за образование и
наука, во рокот утврден во Конкурсот. “
Член 2
Членот 9 се менува и гласи:
„Врз основа на пополнетите електронски пријави и
поднесената документација од член 8 од овој правилник, се врши рангирање од бодовите на кандидатите.
Списокот со примените ученици се објавува на интернет страницата на Министерството за образование и
наука.“
Член 3
Членот 10 се менува и гласи:
„Рангирањето и приемот на ученици во домовите се
врши од комисија формирана од страна на Министерството за образование и наука.“
Член 4
Членот 11 се менува и гласи:
„Комисијата од член 10 од овој правилник ги врши
следните работи:
- ја проверува поднесената документација од член 8
од овој правилник;
- го утврдува списокот на примени ученици во домовите;
- разгледува приговори;
- го утврдува конечниот список на примени ученици во домовите и
- врши и други работи во согласност со овој правилник. “
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.20-4458/1
31 март 2017 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

700.
Врз основа на член 20 став (3) од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13,
137/13, 41/14, 145/15 и 55/16), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ВО
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЗАНИМАЊЕ СО
ТРИГОДИШНО ТРАЕЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува структурата, организацијата и реализацијата на завршниот испит во
стручно образование за занимање со тригодишно траење (во натамошниот текст: завршниот испит).
Член 2
Завршниот испит се состои од:
- писмена работа по мајчин јазик и литература - македонски јазик и литература за кандидатите кои наставата ја следат на македонски наставен јазик, односно
албански јазик и литература за кандидатите кои наставата ја следат на албански наставен јазик, и турски јазик и литература за кандидатите кои наставата ја следат на турски наставен јазик (во натамошниот текст:
мајчиниот јазик) и
- практична работа со одбрана.
Практичната работа се изработува од областа на
струката, односно врз основа на подрачја од испитната
програма за практична работа за завршен испит.
Член 3
Проверувањето и оценувањето на знаењата и способностите на кандидатите од завршниот испит се
врши интерно од страна на соодветни испитни комисии: Испитна предметна комисија за спроведување на
писмен испит по мајчин јазик и литература и Испитна
комисија за спроведување на практична работа со одбрана.
Член 4
Во спроведувањето на завршниот испит учествуваат и претставници од редот на работодавачите согласно
одредбите од овој правилник.
Член 5
За полагање на завршниот испит кандидатот се
пријавува со поднесување на пријава во училиштето,
најдоцна 30 дена пред почетокот на јунскиот и августовскиот испитен рок и испитниот рок што се спроведува за време на зимскиот распуст.
Член 6
Кандидатот кој образованието го завршил како вонреден ученик, се пријавува за полагање на завршниот
испит согласно член 5 од овој правилник.
Член 7
Кандидатот кон пријавата приложува свидетелства
за завршена прва, втора и трета година на образованието и потврди за реализирана феријална практика, до-

Стр. 18 - Бр. 41

колку е предвидена со наставниот план, како доказ за
исполнување на условите за полагање на завршен испит, најдоцна три дена пред започнувањето на испитниот рок.
Ако кандидатот не приложи докази за исполнување
на условите за полагање на завршниот испит согласно
став 1 на овој член, или од доказите произлезе дека не
ги исполнува пропишаните услови, не го полага завршниот испит.
Член 8
Оправдани причини за ненавремено пријавување за
полагање завршен испит можат да бидат:
-во времето на пријавување кандидатот бил болен
(доказ - потврда од соодветна установа);
-пријавата била испратена по пошта и задоцнила
или е изгубена (доказ - потврда за испратена препорачана пратка);
-заради дисциплинска мерка, кандидатот е отстранет од училиште каде навреме се пријавил (доказ - пријава доставена од училиштето од каде е отстранет или
потврда дека се пријавил);
-други причини со соодветни докази за кои Училишната комисија за завршен испит (во понатамошниот текст: Училишната комисија) ќе утврди дека се оправдани.
Член 9
Ако кандидатот од оправдани причини не го пријавил навреме испитот, од страна на Училишната комисија, врз основа на писмени докази за оправданоста на
причините од член 8 од овој правилник, може да му се
овозможи да го пријави испитот најдоцна три дена
пред почетокот на испитниот рок.
Член 10
Организирањето на завршниот испит се врши од
страна на Училишната комисија која е составена од:
претседател, двајца членови и нивни заменици. Претседател на Училишната комисија, по правило, е директорот на училиштето.
Заменикот на претседателот, членовите и нивните
заменици на Училишната комисија, се именуваат од
страна на директорот по предлог на наставничкиот совет на училиштето, на почетокот на учебната година за
периодот од 1 октомври во тековната до 30 септември
наредната учебна година.
Составот на Училишната комисија се објавува на
огласна табла во училиштето најдоцна до крајот на
септември во тековната учебна година.
Административно – организациските работи на
Училишната комисија се извршуваат од страна на секретарот на училиштето.
Во училиштата каде постојат паралелки лоцирани
во различни објекти на различни локации, бројот на
членови на Училишната комисија по потреба може да
се зголеми за уште два члена.
Член 11
Од страна на Училишната комисија се вршат следните работи:

3 април 2017

- соработување со Центарот за стручно образование
и обука и со Бирото за развој на образованието во
врска со подготовката, организирањето и спроведувањето на завршниот испит;
- подготвување на полагањето на завршниот испит
во училиштето, согласно овој правилник;
- умножување на испитниот материјал и обезбедување на тајност на испитните материјали;
- предлагање Испитна предметна комисија за спроведување на писмен испит по мајчин јазик и литература и Испитна комисија за спроведување на практична
работа со одбрана;
- определување набљудувачи за писмениот испит и
распоред на набљудувачите по простории;
- потврдување на практичните работи на кандидатите и назначување на членовите на испитните комисии од редот на наставниците - ментори;
- организирање на полагањето на завршниот испит
и обезбедување услови во училиштето за спроведување
на завршниот испит;
- прифаќање на пријавите на кандидатите за полагање завршен испит;
- евидентирање на пријавите на кандидатите кои
полагаат прилагоден завршен испит;
- обезбедување на посебни услови за полагање на
испитите за кандидатите кои полагаат прилагоден завршен испит, соодветно на потребите на секој кандидат;
- изготвување на распоред (список) на кандидатите
по простории;
- определување на термините за полагање на испитите од завршниот испит;
- објавување на распоредот за сите испити;
- одлучување по приговорите на кандидатите;
- одлучување за кандидатите кои го нарушиле испитниот ред;
- подготвување извештаи за резултатите од испитите;
- одлучување за оправданоста на задоцнетите пријави за испитот.
Член 12
Испитната предметна комисија за спроведување на
писмен испит по мајчин јазик и литература, по правило, е составена од претседател и двајца членови од
кои најмалку двајца членови се наставници по соодветниот наставен јазик и литература, а третиот член е од
областите од кои се прифатени темите од стручното
подрачје за кое се образува кандидатот. Претседателот
и членовите се именуваат од страна на директорот по
предлог на Училишната комисија, за периодот од 1 октомври во тековната до 30 септември наредната учебна
година.
Испитната комисија за спроведување на практична
работа со одбрана е составена од претседател и двајца
членови. Претседателот и еден член на испитната комисија се именуваат од страна на директорот по предлог на Училишната комисија, за периодот од 1 октомври во тековната до 30 септември наредната учебна година, од редот на наставниците од струката. Доколку
во училиштето не е можно да се обезбедат двајца наставници од соодветното стручно подрачје, член на ко-
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мисијата може да биде и наставник од друго училиште
кој ги исполнува условите за наставник од тоа подрачје.
Вториот член од Испитната комисија за спроведување на практична работа со одбрана се именува од
страна на директорот по предлог на коморите, од здруженијата на работодавачите, од редот на Социјалноекономскиот совет на општината или од редот на социјалните партнери со кои училиштето има потпишано
меморандум за соработка.
Член 13
Од страна на Испитната предметна комисија за
спроведување на писмен испит по мајчин јазик и литература се вршат следните работи:
- подготовка на испитен материјал (теми за писмената работа и упатство за оценување);
- прегледување и оценување на писмените работи
на кандидатите од испитот;
- изготвување на список со резултатите на кандидатите и доставување до претседателот на Училишната
комисија и
- извршување на други задачи во врска со испитот
по соодветниот предмет.
По потреба, за еден предмет во училиштето може
да се формираат повеќе испитни предметни комисии.
Писмениот испит го спроведуваат набљудувачи кои
се определуваат од страна на претседателот на Училишната комисија, од редот на наставниците во училиштето. Набљудувач не може да биде наставник по
предметот по кој се спроведува испитот.
Член 14
Термините за полагање на испитите од завршниот
испит се објавуваат на училишната огласна табла најдоцна две недели пред почетокот на полагањето на завршниот испит.
Член 15
Кандидатот најдоцна еден месец пред почнувањето
на јунскиот испитен рок се запознава со постапките за
спроведување на испитите, како и со неговите права и
должности.
Член 16
Кандидатот во еден ден може да полага најмногу
еден испит. Испитите може да се изведуваат и во сабота.
Член 17
Кандидатот кој го започнал полагањето на завршниот испит, а во текот на испитот поради болест или
други оправдани причини е спречен да го продолжи
полагањето на испитот, треба за тоа да ја извести Училишната комисија и да поднесе соодветни докази за
причината.
Кандидатот може да се откаже од полагање на завршен испит три дена пред почетокот на испитот, за
што писмено ја информира Училишната комисија.
Од страна на Училишната комисија се цени дали
наводите на кандидатот се основани и се одредува терминот за полагање на испитот.
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Кандидатот кој го започнал полагањето на завршниот испит во едно училиште неможе да го продолжи полагањето на истиот во друго училиште.
Член 18
Од страна на Испитната предметна комисија за
спроведување на писмен испит по мајчин јазик и литература се предлагаат теми за писмената работа врз основа на наставните програми за стручно образование за
занимање во траење од три години.
Полагањето на писмената работа може да трае најдолго четири часа и по правило се полага претпладне.
Кандидатите писмената работа ја полагаат истовремено.
Од страна на училиштето се обезбедуваат услови
секој кандидат да работи самостојно и непречено.
Од страна на Испитната предметна комисија за
спроведување на писмен испит по мајчин јазик и литература непосредно пред писмената работа, на Училишната комисија, и се предлагаат шест теми од областа на
јазикот и литературата и три теми од стручното подрачје за кое се образува кандидатот.
Од страна на Училишната комисија, од предложените теми се утврдуваат три теми, од кои две се од областа на јазикот и литературата, а една тема е од стручното подрачје за кое се образува кандидатот.
Утврдените теми им се соопштуваат на кандидатите непосредно пред почетокот на писмената работа, а
кандидатот избира една тема што ќе ја работи.
Ако се утврди дека темите се познати пред нивното
соопштување, до моментот на писмената работа, Училишната комисија може да ја поништи писмената работа и веднаш да определи други теми.
Темата може да се работи како концепт или веднаш да
се пишува читко на левата половина на свиткан табак.
Пред отпочнување на полагањето, од страна на
Училишната комисија на секој кандидат му се предаваат потребен број табаци, заверени со училишниот печат и потпишани од страна на претседателот на Училишната комисија.
Писмената работа, заедно со концептот, кандидатот
ја предава на набљудувачот на писмениот испит. Ако
за определеното време кандидатот не ја довршил
писмената работа, го предава она што го изработил.
Предавањето на секоја писмена работа се евидентира во записник од страна на набљудувачот на испитот.
По завршување на писмената работа од страна на
сите кандидати, набљудувачот ги предава сите писмени работи на претседателот на Училишната комисија.
Претседателот на Училишната комисија ги предава
писмените работи на претседателот на Испитната предметна комисија за спроведување на писмен испит по
мајчин јазик и литература.
Писмените работи се прегледуваат и оценуваат од
страна на членовите на Испитната предметна комисија
за спроведување на писмен испит по мајчин јазик и литература.
Член 19
Практичната работа со одбрана, претставува ученичка изработка/производ, услуга преку која изработка
и одбрана се проверуваат, вреднуваат и оценуваат оп-

Стр. 20 - Бр. 41

штите и стручни компетенции на кандидатот за одредено ниво на образование во согласност со нивото на
квалификацијата која ја стекнува.
Од страна на Училишната комисија се утврдува
листата на темите за практичните работи на кандидатите, по предлог на членовите на Испитната комисија
за спроведување на практична работа со одбрана, од
областите на стручно-теоретските предмети и практичната настава. Секој кандидат сам ја избира темата за
практичната работа од листата на темите за практичните работи.
За секој образовен профил се утврдуваат по пет теми за практична работа повеќе од вкупниот број на
пријавените кандидати.
Листата на темите за практичните работи се објавува најмалку триесет дена пред полагањето на завршниот испит. За одредени струки каде подготовката за извршување на задачата бара подолго време, подготовката може да започне уште на почетокот на второто полугодие на учебната година, а во тој случај листата на
темите за практичните работи се објавува на почетокот
на второто полугодие. За пораното започнување на
подготовката за практична работа и објавувањето на
темите за практичните работи се одлучува од страна
на наставничкиот совет на училиштето.
Практичната работа и одбрана, може да биде: проект, елаборат, производ, услуга, експеримент,
поправка, иноваторски труд, во согласност со испитните програми.
Кандидатот во писмена форма ја образложува изработката на практичната работа и заедно со потребните
материјали за одбрана ги предава на Испитната комисија за спроведување на практична работа со одбрана,
најдоцна три дена пред одбраната.
Практичната работа содржи извршување на конкретни задачи или извршување на еден дел од процесот
на работа. Изведувањето на практичната работа ја следи предметниот наставник - менторот, кој може да биде консултиран од страна на кандидатот за определени
прашања.
Практичната работа се изведува во училиштето, во
претпријатие или во занаетчиски дуќан.
Член 20
Практичната работа кандидатот може да ја изработува директно пред Испитната комисија за спроведување на практична работа со одбрана или да ја предаде
на испитната комисија доколку порано ја изработил.
Ако кандидатот ја изработува практичната работа пред
роковите за полагање, менторот ги известува останатите двајца членови на испитната комисија и тие можат
да вршат проверка, набљудување и следење на кандидатот кој ја изработува практичната работа.
Кандидатот кој ја изработува практичната работа
пред роковите за полагање обезбедува докази за изработката (дневник за евидентирање, слики, видео-записи).
Во текот на изработката на практичната работа,
наставникот-ментор ја организира и следи работата на
кандидатот, му дава стручна помош и го упатува на соодветна стручна литература.
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Ако кандидатот во предвиденото време не ја изработи практичната работа, се оценува тоа што го изработил.
Член 21
Со одбраната на практичната работа се проверува
оспособеноста на кандидатот да даде објаснување за
изборот на содржините, постапките, методите и средствата за работа што ги користел во текот на изработувањето на задачата и одговара на прашањата на членовите од Испитната комисија за спроведување на практична работа со одбрана.
Најдоцна три дена пред почетокот на одбраната на
практичната работа, Училишната комисија прави распоред во групи и одредува во која просторија одредена
група ќе ја реализира одбраната.
При подготовката на просторијата во која ќе се одржи одбраната:
- на надворешната страна на вратата од просторијата треба да има список со кандидати кои во таа просторија ќе имаат одбрана на практична работа;
- пред испитната комисија треба да има само еден
кандидат, односно група на кандидати доколку бранат
заеднички изработена практична работа;
- кандидатот треба да биде пред просторијата за одбрана најмалку 30 минути пред почетокот на одбраната.
Одбраната на практичната работа трае најдолго 30
минути.
Во текот на одбраната се води записник за завршената работа кој се потпишува од страна на претседателот и сите членови на Испитната комисија за спроведување на практична работа со одбрана и истиот ден му
се доставува на претседателот на Училишната комисија.
Член 22
Кандидатот кој за време на полагањето на завршниот испит ги нарушува редот и дисциплината најпрвин
се опоменува. По две опоменувања, кандидатот се отстранува. Кандидат за кој ќе се утврди дека не работел
самостојно или дава помош на друг кандидат кој треба
самостојно да работи, се отстранува од полагањето на
испитот. Кандидатот кој ќе биде отстранет од испитот,
по тој дел од завршниот испит не се оценува.
Член 23
Двата дела од завршниот испит се оценуваат одделно. Оценувањето се врши со оценките: одличен (5),
многу добар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1).
Оценката недоволен (1) е негативна.
Кандидатот кој не ја изработил успешно практичната работа неможе да оди на нејзина одбрана и повторно
се упатува на полагање на практичната работа со одбрана.
Успешноста на изработената практична работа се
оценува според содржините во соодветните испитни
програми.
Член 24
Претворањето на бодовите во оценки за практичната работа со одбрана од завршниот испит се врши од
страна на соодветните училишни предметни комисии
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пред спроведувањето на испитот, при што се определува минималниот број бодови за преодна оценка и распонот на бодови за секоја од преодните оценки од два
(2) до пет (5).
Минимумот за преодна оценка ги опфаќа најнеопходните знаења и способности кои кандидатот треба да
ги покаже на испитот (во натамошниот текст: праг на
положеност).
Начинот на претворање на бодовите во оценки и
прагот на положеност за практичната работа се содржат во испитните програми.
Секој член од Испитната комисија за спроведување
на практична работа со одбрана врши индивидуално
оценување на секој дел од испитот, а потоа, се претвораат бодовите во оценки. На крај сите членови од Испитната комисија за спроведување на практична работа
со одбрана ја формираат оценката на кандидатот.

Член 30
Од страна на Училишната комисија, во консултација со Центарот за стручно бразование и обука и Бирото
за развој на образованието се подготвува и осмислува
начинот на прилагодување на деловите од завршниот
испит за кандидатите со посебни потреби.
Прилагодувањето на завршниот испит за кандидатите со посебни потреби треба да биде соодветно на
нивното искуство стекнато во наставниот процес.

Член 25
По завршеното полагање на завршниот испит, од
страна на Училишната комисија се разгледуваат резултатите и успехот на кандидатите и се утврдува кои кандидати го положиле, не го положиле, не положиле одделен дел од завршниот испит, им е одложен завршниот испит или се отстранети од полагање.
Прелиминираните резултати од завршниот испит се
објавуваат најдоцна три дена по завршувањето на полагањето на завршниот испит.

Член 32
За кандидатите со посебни потреби може да се извршат следните прилагодувања:
- ослободување за полагање од дел од испитниот
материјал;
- техничко прилагодување на испитниот материјал;
- полагање со помошник;
- употреба на посебни помагала;
- наместо писмен, спроведување устен испит и обратно;
- прилагоден испит со употреба на Брајово писмо и
/или знаковен јазик;
- прилагодена подготовка на изготвување на практичната работа и нејзино оценување.

Член 26
Кандидатот го положил завршниот испит ако на
двата дела добил позитивна оценка.
Кандидатот што добил негативни оценки по еден
или по двата дела од завршниот испит, се известува за
постигнатиот успех по одделните делови и се упатува
повторно да ги полага истите во наредните испитни рокови.
Член 27
Кандидатот, доколку смета дека е направена грешка во оценувањето, во пресметувањето на бројот на бодовите или во претворањето на бодовите во оценка,
може да достави приговор на оценката од испитот до
Училишната комисија најдоцна три дена од денот на
објавувањето на прелиминарните резултати.
Приговорот се разгледува од страна на соодветната
испитна комисија во присуство на еден член од Училишната комисија, најдоцна три дена од приемот на
приговорот.
Ако комисијата од став 1 на овој член констатира
дека е направена грешка, во тој случај дава нова оценка
за што го информира кандидатот.
Член 28
Кандидатот кој успешно го положил завршниот испит и сака да го подобри успехот од еден или од двата
дела, може во наредниот испитен рок повторно да полага и на истиот му се дава оценката што ја постигнал
на повторното полагање.
Член 29
Одредбите од овој правилник соодветно се применуваат и на кандидатите со посебни потреби во средното образование.

Член 31
Завршниот испит за кандидатите со посебни потреби може да трае најмногу за 50% подолго од времето
предвидено за испитот по соодветниот дел. Училишната комисија може да предвиди и време за одмор на кандидатот (пауза).

Член 33
За кандидатот со телесен инвалидитет или мултихендикеп, доколку е потребно, се обезбедува читач и
запишувач на одговорите (помошник).
Помошник не треба да биде негов наставник или
негов роднина.
Помошник може да биде еден од членовите на соодветната испитна комисија.
Член 34
Кандидатот со посебни потреби може да користи
компјутер, при што не може да има пристап до било
какви програми кои би му овозможиле полесно да го
положи испитот. Една копија од одговорите на кандидатот се чува како електронски запис на надворешна
меморија, една копија се печати, а потоа од страна на
претседателот на соодветната испитна комисија одговорите на кандидатот се бришат од компјутерот.
Член 35
Кандидатот со тешки пречки во говорот, може да се
ослободи од усниот дел од испи тот или истиот да го
полага со асистирање на интерпретатор.
Член 36
Кандидатот со оштетен слух може да се ослободи
од усниот дел од испитот или истиот да се спроведе со
помош на интерпретатор на знаковен јазик.
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Член 37
На кандидатот со оштетен вид треба да му се обезбеди во текот на испитот да користи видно писмо (слабовиди кандидати) и Брајово писмо (слепи кандидати).
Член 38
Презентацијата и одбраната на практичната работа
треба да се прилагодат така да кандидатот со посебни
потреби може да ги покаже своите знаења и способности.
Член 39
За кандидатот со посебни потреби може да се прилагодува оценувањето соодветно на прилагодувањето
на испитниот материјал.
Заради поголема објективност, текот на завршниот
испит за кандидатот со посебни потреби може да се
евидентира и со дополнителен записник.
Член 40
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.20-4178/1
27 март 2017 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
701.
Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во
врска со член 176 од Законот за воздухопловство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06,
24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 155/12, 42/14, 97/15,
152/15, 27/16 и 31/16), министерот за транспорт и врски
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ СО ВОЗДУХОПЛОВ И ВОЗДУХОПЛОВНО СПОРТСКИ ДЕЈНОСТИ, КАКО И
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕ ЗА ДА ВРШИ РАБОТИ НА ИНСПЕКТОР
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно
спортски дејности, како и посебните услови кои треба
да ги исполнува лице за да врши работи на инспектор.
Член 2
Надзорот од член 1 на овој правилник се врши над
следните субјекти кои се предмет на надзор:
- оператори на воздухоплови кои извршуваат специјализирани услуги со воздухоплов (Aerial Work),

- организации кои извршуваат воздухопловно
спортски дејности (летање со воздухоплови, скокање
со падобрани, моделарство за рекреаривни цели и
спортски натпревари односно постигнување на спортски резултати),и
- стручен кадар задолжен за извршување на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно
спортски дејности.
Член 3
Одделни изрази кои се користат во овој правилник
го имаат следното значење:
1. „Надзор“ е инспекција (на земја/во воздух), преглед и друга формална активност која се врши од страна
на надлежен орган со цел да се провери и следи исполнетоста на пропишаните услови, односно стандарди
при вршење на специјализирани услуги со воздухоплов
и воздухопловно спортски дејности.
2. „Надлежен орган“ е Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата)
која ги извршува должностите и задачите како независно регулаторно тело согласно член 7 од Законот за воздухопловство.
Член 4
(1) Заради вршење на надзорот, Агенцијата воспоставува и одржува систем за управување, согласно
прифатените меѓународни воздухопловни стандарди и
правила.
(2) Системот од став (1) на овој член опфаќа:
- Упатства со процедури за работа во кои се содржани формата и начинот за изготвување на записници
од извршен надзор и се утврдува системот за категоризацијата на утврдените забелешки,
- Прашалник и листи за проверка,
- Програми за надзор,
- Доволен број на вработени кои треба да бидат квалификувани за вршење на надзорот и
- Простории, опрема и средства за вршење на надзорот и друго.
Член 5
(1) Надзорот се спроведува согласно план за надзор
кој се изготвува од страна на надлежните воздухопловни инспектори.
(2) Планот за надзор содржи планирани надзорни
активности (најавени и ненајавени) кои треба да се
преземат во определен временски циклус.
(3) При изготвувањето на планот за надзор и утврдувањето на обемот на надзорните активности се земаат во предвид специфичностите и комплексноста на
предметот на надзор, резултатите од претходните надзори и безбедносните препораки.
Член 6
(1) Надзорот на специјализирани услуги со воздухоплов и воздухопловно спортски дејности го спроведуваат овластени воздухопловни инспектори на
Агенцијата и истите имаат за цел утврдување на реалната фактичка состојба преку:
- проверка на соодветни податоци, документи, процедури и слично,
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- барање на усни објаснувања или изјави,
- проверка на соодветни простории, опрема и средства за работа и
- користење на соодветна опрема неопходна за извршување на надзорот.
(2) Субјектите кои се предмет на надзорот не треба
да ги попречуваат воздухопловните инспектори во
вршењето на надзорните активности и без одлагање
треба да им ги достават потребните информации, податоци, материјали кои се потребни за извршување на
надзорот.

мерки за затварање на забелешките во определен рок и
други информации кои се однесуваат на предметот на
надзор.
(4) Записникот се составува во рок од пет работни
дена од денот на извршувањето на надзорот во три
примероци од кои еден се доставува до субјектот на
надзорот, еден за воздухопловниот инспектор и еден за
Агенцијата.
(5) Субјектот на надзор може да даде забелешка
и/или коментари по добивање на записникот со образложение за причините за тоа.

Член 7
(1) Надзорот на специјализираните услуги со воздухоплов и воздухопловно спортските дејности воздухопловните инспектори го вршат согласно прашалник
и/или листи за проверка изготвени за областа која е
предмет на надзор.
(2) Прашалникот и/или листите за проверка овозможуваат детална проверка на пропишаните услови за
предметот на надзор. Тие треба да бидат ажурирани
согласно важечките прописи од областа на воздухопловството од страна на надлежните воздухопловни
инспектори и одбрени од страна на директорот на
Агенцијата.
(3) Прашалникот и/или листите за проверка од став
(1) на овој член воздухопловниот инспектор ги доставува со пропратно писмо или по електронска пошта до
субјектите кои се предмет на надзорот и го определува
рокoт за нивно одговарање и доставување на увид на
воздухопловниот инспектор.
(4) По извршениот увид во прашалникот и/или листите за проверка, воздухопловниот инспектор врши
надзор на лице место со цел потврдување на веродостојноста на податоците во присуство на одговорно или
овластено лице на субјектот кој е предмет на надзор,
доколку такво лице постои.

Член 10
(1) Врз основа на записникот на воздухопловниот
инспектор, субјектот на надзор во определен рок доставува план со предлог корективни мерки и рокови за
нивно реализирање со цел отстранување на утврдените
забелешки.
(2) Предлог корективните мерки и роковите за нивно реализирање од став (1) на овој член треба да се
прифатат од страна на Агенцијата.
(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не
постапи по записникот или не ги преземе корективните
мерки во утврдените рокови, директорот на Агенцијата
донесува решение согласно член 182 од Законот за воздухопловство со кое може да нареди или забрани определени активности и/или да ги суспендира, ограничи
и/или повлече важечките исправи, да упати на вонредна проверка и/или да поведе прекршочна постапка согласно важечките прописи.

Член 8
Доколку воздухопловниот инспектор по извршениот надзор утврди дека нема повреда на законите и другите прописи од областа на воздухопловството од страна на предметот на надзор, истото го констатира во записник кој го доставува до субјектот на надзор.
Член 9
(1) Доколку воздухопловниот инспектор за време
на извршување на надзорот утврди дека е повреден законот или другите прописи од областа на воздухопловството над чие спроведување се врши надзор, ги внесува утврдените забелешки во прашалникот и/или листите за проверка и дава краток опис на утврдената состојба.
(2) Инспекторот го запознава претставникот на лицето кое е предмет на надзор со утврдените забелешки
од став (1) на овој член, кој може да даде забелешка
и/или коментар на утврдената состојба.
(3) Врз основа на утврдената состојба и прашалникот и/или листите за проверка од став (1) на овој член,
инспекторот подготвува записник во кој се опишуваат
констатираната состојба, детален опис на забелешките,
барање за доставување на план со предлог корективни

Член 11
(1) Воздухопловниот инспектор кога ќе утврди повреда на прописите и постоење на небезбедна состојба
која бара итно отстранување, може да изрече усна наредба.
(2) Во случајот од став (1) на овој член воздухопловниот инспектор треба наредбата да ја достави на
писмено со решение на директорот на Агенцијата, до
субјектот на надзор во рок од три дена од денот на нивното изрекување.
(3) Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не
постапи по усната наредба на воздухопловниот инспектор, се постапува согласно член 10 став (3) на овој
правилник.
Член 12
Доколку воздухопловниот инспектор за време на
извршување на надзорот утврди постоење на непосредната опасност по животот и здравјето на луѓето, имотот од поголема вредност или кога е во прашање заштита на друг вид на јавен интерес, директорот на
Агенцијата издава оперативна директива или наредба
за безбедност во согласност со член 9-д став (1) алинеја
12 од Законот за воздухопловство.
Член 13
Надзорот на специјализираните услуги со воздухоплов и воздухопловно спортските дејности го вршат
овластени воздухопловни инспектори кои покрај општиот услов од член 181 од Законот за воздухопловство треба да ги исполнуваат следните посебни услови:
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1. Инспектор за специјализирани услуги со воздухоплов треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на условите за вршење на специјализирани услуги со воздухоплов, управна постапка, континуиран надзор и преземање на казнени и прекршочни
мерки и
- обука за меѓународните стандарди за вршење на
специјализирани услуги со воздухоплов, кои се прифатени и транспонирани во прописите на Република Македонија;
б) да има/л дозвола за пилот на авион (CPL);
в) да има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B2 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или ICAO ниво 4
или повеќе) и
г) да ги исполнува другите услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
2. Инспектор за воздухопловно спортските дејности
треба да:
а) има успешно завршена обука за инспектор согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:
- обука за прописите на Република Македонија кои
се однесуваат на условите за вршење на воздухопловно
спортски активности односно летање со воздухоплови,
падобранство, моделарство, манифестации, натпревари, управна постапка, континуиран надзор и преземање на казнени и прекршочни мерки,
- обука за меѓународните стандарди за вршење на
воздухопловно спортски активности односно летање со
воздухоплови, падобранство, моделарство, манифестации, натпревари кои се прифатени и транспонирани во
прописите на Република Македонија;
б) да има/л дозвола за дозвола за пилот на авион
(CPL или PPL), ултралесно летало, едрилица, крило за
слободно летање, балон или падобран;
в) да има активно познавање на англиски јазик ниво
(најмалку ниво B2 согласно Common European
Framework of Reference for Languages или ICAO ниво 4
или повеќе) и
г) да ги исполнуваат другите услови утврдени со
Правилникот за систематизација на работните места на
Агенцијата.
Член 14
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-3051/1
23 март 2017 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Владо Мисајловски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
702.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 во врска со
член 18 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14 и 142/16), член 121 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија” бр.124/15), и член 28 став 1 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-180 од 28.3.2017 година од д-р Зоран
Трајчевски, Директор на Агенцијата, за донесување одлука за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-39 од
23.2.2017 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје („Службен весник на
Република Македонија“ бр.24/17), а согласно Заклучокот, бр.02-1548/2 од 28.3.2017 година, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 15-та седница одржана на 28.3.2017 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДЗЕМАЊЕ
НА ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот на
Агенцијата Уп1 бр.08-39 од 23.2.2017 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО
Скопје, бр.08-17 од 5.1.2015 година
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговското радиодифузно
друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, најдоцна до
31.3.2017 година, да ги исполни следниве финансиски
и други обврски, и тоа:
- да ги плати трошоците во износ од 8.800,00 денари, со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за
одземање на дозволата Уп1 бр.08-39 од 23.02.2017 година, во “Службен весник на Република Македонија”по Фактура бр.534-6849/27 од 27.2.2017 година;
- да ги плати трошоците во износ од 32.186,00 денари, со вклучен ДДВ за објавување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-39 од 23.02.2017 година, во 2 (два) дневни весници, од кој едниот дневен
весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Македонија (по Фактура бр.0677 од
27.2.2017 година и Фактура бр.12055/2017 од 27.2.2017
година);
- да ги плати трошоците во износ од 8.800,00 денари со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување во “Службен весник на Република Македонија” и
- да ја повлече Тужбата заведена кај полномошникот на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, Адвокатското
друштво Чукиќ и Марков под бр.03-96/1 од 23.3.2017
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година, поднесена до Управиот суд на Република Македонија, на ден 23.3.2017 година (видно од Приемна
Книга на АД Македонска Пошта, од испраќач: Адвокатско Друштво Чукиќ и Марков), против Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за поништување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1
бр.08-39 од 23.2.2017 година.
3. Оваа одлука стапува во сила на ден 31.3.2017 година, под услов Трговското радиодифузно друштво
„ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, навремено да ги исполни
сите финансиски и други обврски, содржани во точката
2 од оваа одлука, кон Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и за тоа да достави доказ до
Агенцијата.
Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно
друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, не ги исполни обврските содржани во точката 2 од оваа одлука во наведениот рок, останува во сила Одлуката на Советот на
Агенцијата Уп1 бр.08-39 од 23.2.2017 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/17).
4. По стапувањето во сила на оваа одлука, Трговското радиодифузно друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО
Скопје, да се запише во регистарот на радиодифузери
кој го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
5. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на
Република Македонија” и на веб страницата на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
О б р а з л о ж е н и е
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 8-та седница одржана на
23.2.2017 година, согласно Заклучокот, бр.02-939/11 од
23.2.2017 година, донесе Одлука Уп1 бр.08-39 од
23.2.2017 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, бр.08-17 од 5.1.2015
година („Службен весник на Република Македонија“,
бр.24/17), поради тоа што не ја исполнил обврската од
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.
Советот на Агенцијата, постапувајќи по Предлогот
Уп1 бр.08-180 од 28.3.2017 година, од д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата, за донесување одлука
за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-39 од 23.2.2017
година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ
СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, истиот го усвои и на својата
15-та седница, одржана на ден 28.3.2017 година, согласно Заклучокот на Агенцијата, бр. 02-1548/2 од
28.3.2017 година, донесе Одлука со која ќе се пристапи
кон поништување на Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-39 од 23.2.2017 година, за одземање на
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје,
бр.08-17 од 5.1.2015 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.24/17), согласно законската
можност содржана во член 121 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) и член 28 став 1 од Законот за управните спорови, откако Трговското радиодифузно
друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, најдоцна до
31.3.2017 година, ќе ги исполни следниве финансиски
и други обврски, и тоа:
- да ги плати трошоците во износ од 8.800,00 денари, со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за
одземање на дозволата Уп1 бр.08-39 од 23.2.2017 година, во “Службен весник на Република Македонија”по Фактура бр.534-6849/27 од 27.2.2017 година;
- да ги плати трошоците во износ од 32.186,00 денари, со вклучен ДДВ за објавување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-39 од 23.2.2017 година,
во 2 (два) дневни весници, од кој едниот дневен весник
на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република
Македонија (по Фактура бр.0677 од 27.2.2017 година и
Фактура бр.12055/2017 од 27.2.2017 година);
- да ги плати трошоците во износ од 8.800,00 денари со вклучен ДДВ, за објавување на Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување во “Службен весник на Република Македонија” и
- да ја повлече Тужбата заведена кај полномошникот на ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, Адвокатското
друштво Чукиќ и Марков под бр.03-96/1 од 23.3.2017
година, поднесена до Управиот суд на Република Македонија, на ден 23.3.2017 година (видно од Приемна
Книга на А.Д. Македонска Пошта, од испраќач: Адвокатско Друштво Чукиќ и Марков), против Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за поништување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1
бр.08-39 од 23.2.2017 година.
Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно
друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, не ги исполни наведените обврски, во утврдениот рок останува во сила
Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-39 од
23.2.2017 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/17).
Видно од Приемна Книга на А.Д. Македонска
Пошта, од испраќач: Адвокатско Друштво Чукиќ и
Марков, не е спорно дека Трговското радиодифузно
друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, на ден 23.3.2017
година, до Управен суд на Република Македонија има
поднесено Тужба против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за поништување на Одлуката Уп1 бр.08-39 од 23.2.2017 година, за одземање на
дозволата за телевизиско емитување, бр.08-17 од
5.1.2015 година, заведена кај полномошникот на ТРД
ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, Адвокатското друштво Чукиќ и Марков под бр.03-96/1 од 23.3.2017 година.
Не е спорно дека Трговското радиодифузно друштво „ТВ СКОПЈЕ“ ДОО Скопје, во целост ја исполни
својата обврска за плаќање на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување. Имено, со уплатата во
износ од 932.614,00 (деветстотинитриесетидвеилјадиишестотиниичетиринаесет) денари, на ден 24.3.2017 го-
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дина, во целост ја исполни својата обврска, со што
престанал да постои основот - неплаќање на надоместокот во законски утврдениот рок пропишан во член 82
став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, врз основа на кој Советот на
Агенцијата, донел одлука за одземање на дозволата за
телевизиско емитување.
Со оглед на законските решенија за поништување
на Одлуката Уп1 бр.08-39 од 23.2.2017 година, за одземање на дозволата за телевизиско емитување бр.08-17
од 5.1.2015 година, содржани во член 121 од Законот за
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) и член 28 став 1 од Законот за управните спорови („Службен весник на РМ” бр.
62/2006, бр. 150/2010), врз основа на член 18 став 1
алинеја 20 во врска со член 18 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), согласно
Заклучокот, бр. 02-1548/2 од 28.3.2017 година, Советот
на Агенцијата, одлучи како во изреката на оваа одлука.
Согласно член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, оваа Одлука е конечна, а против истата може да се поднесе тужба за поведување на
управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од
денот на нејзиниот прием.
Уп1 Бр. 08-180
29 март 2017 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизулени
медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Против оваа одлука, ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
703.
Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот
за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12,
154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и
ветеринарство донесе
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ
ВО 2017 ГОДИНА
Член 1
Во Годишната наредба за здравствена заштита на
животните во 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 224/16), во членот 1 точка 8 потточка 8.5 ставот 2 се менува и гласи:
„Вакцинацијата против болест на чвореста кожа кај
говедата ќе се врши согласно упатството на производителот на вакцината, во рокови кои се утврдени согласно член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност
на храната.“.

Член 2
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-955/3
28 март 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
704.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11,
136/11, 79/13, 164/13 , 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001,
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005,
88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13,
43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16),
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99,
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007,
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11,
135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15,
225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и
Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и
уплатување на надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 3.4.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 28,363
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 30,074
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 26,435

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 25,781

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 20,435
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Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 65,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 67,00
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 50,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 39,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 25,636

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 0,080
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 0,890
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 22,052
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 22,036
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,332

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.4.2017 година
и истата ќе се објави во “Службен весник на Република
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-685/1
3 април 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
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