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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1360. 
Врз основа на член 54 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14), 
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 3.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука, на досегашниот корисник Државен 

инспекторат за техничка инспекција му престанува  ко-
ристењето на движната ствар – моторно возило со 
следните карактеристики: 

- Марка на возило: Ауди А8 
- Број на мотор: AKG001645 
- Боја: зелена 
- Тип на возило: V 8.42 и 
- Број на шасија: WAUZZZ4DZWN000963. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на  

трајно користење без надомест на Министерството за 
економија. 

 
Член 3 

Директорот на Државниот инспекторат за техничка 
инспекција склучува договор со министерот за еконо-
мија со кој ќе се уредат правата и обврските за движна-
та ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член  4 

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

 
Бр. 42-1984/1 Заменик на претседателот 

3 март 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1361. 
Врз основа на член 58 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 
41/2014), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 8 март 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ УЧЕНИЧ-
КИ ДОМ „КРСТЕ П. МИСИРКОВ“ - КАВАДАРЦИ 

 
1. Анита Гинова Каракутeва се разрешува од долж-

носта член на Управниот одбор на Државниот ученич-
ки дом „Крсте П. Мисирков“- Кавадарци, поради истек 
на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор на Државниот уче-
нички дом „Крсте П. Мисирков“- Кавадарци се имену-
ва Ленча Јовановска. 

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

 
Бр. 24 – 2868/1 Претседател на Владата 

8 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

1362. 
Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013 и 41/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на              
8 март 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕН-

ТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА “- СКОПЈЕ 
 
1. Саша Николиќ се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Државниот студентски дом 
„Пелагонија“- Скопје, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор на Државниот сту-
дентски дом „Пелагонија“- Скопје се именува Душан 
Ѓорѓевиќ. 

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

 
Бр. 24 – 2869/1 Претседател на Владата 

8 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
1363. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014 и 180/2014), Владата на Република Македони-
ја на седницата одржана на 8 март 2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
– ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕ-

ЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 
РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. За член на Управниот одбор–претставник на ос-

новачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална ра-
бота Гевгелија се именува Жаклина Стојанова. 

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

 
Бр. 24 – 2870/1 Претседател на Владата 

8 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
1364. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 
116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за 
Владата на Република Македонија (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 
51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 8 март 2015 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР–ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈУ ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“ 

- СКОПЈЕ 
 
1. Стела Димковска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основачот на 
ЈУ Детски дом „11 ОКТОМВРИ“-Скопје, поради истек 
на мандатот. 
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2.  За член на Управниот одбор–претставник на ос-
новачот на ЈУ  Детски дом „11 ОКТОМВРИ“-Скопје се 
именува Светлана Трбојевиќ. 

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

 
Бр. 24 – 2871/1 Претседател на Владата 

8 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

1365. 
Врз основа на член 14 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 
104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 8 март 
2015 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УП-

РАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 
 
1. Дафинка Јаќовска Велкоска се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за 
управување со одземен имот. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за уп-
равување со одземен имот се именува Маја Дамјанов-
ска Момироска. 

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

 
Бр. 24 – 2872/1 Претседател на Владата 

8 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

1366. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 8 март 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА  

РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Николина Спасикова се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и он-
кологија - Скопје, поради истек на мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотера-
пија и онкологија - Скопје, се именува Сенчо Нетков. 

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

 
Бр. 24 – 2873/1 Претседател на Владата 

8 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

1367. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014 и 10/2015), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 8 март 
2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - 
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА - 

СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија 
- Скопје, се именува Жаклина Савевска. 

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

 
Бр. 24 – 2874/1 Претседател на Владата 

8 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

1368. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 8 
март 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 

 
1. За директор на Агенцијата за иселеништво се 

именува Васил Наумов, досегашен директор на 
Агенцијата. 

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

 
Бр. 24 – 2875/1 Претседател на Владата 

8 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

1369. 
Врз основа на член 1-а став 2 од Законот за архив-

ски материјал („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2012 и 41/2014), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 13 март 2015 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВ-
НИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За вршител на должноста директор на Државниот 

архив на Република Македонија, се именува Филип 
Петровски.                                 

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

 
Бр. 24 – 2974/1 Претседател на Владата 

13 март 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1370. 

Врз  основа  на  член 66-д став (3) од Законот за во-

зила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13 и 138/14), министе-

рот за внатрешни работи донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 

ИСПИТ ЗА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на боду-

вање на стручниот испит за оспособеност за извршува-

ње на работи на технички преглед на возила.  

 

Член 2 

Тестот од писмениот дел од стручниот испит за ос-

пособеност за извршување на работи на технички прег-

лед на возила се состои од 50 прашања од следните об-

ласти: 

- пет прашања од областа на возила; 

- дваесет прашања од областа на технички преглед 

на возила и 

- дваесет и пет прашања од областа на познавање на 

возила (моторни возила, техничка експлоатација, од-

ржување на моторни возила и друго).  
Точниот одговор на прашањата од областите од 

став 1 на овој член се бодува со два бода, сличните од-
говори со точниот се бодуваат со нула бода, неточниот 

одговор во мал обем се бодува со минус еден бод, а не-
точниот одговор во голем обем со минус два бода.  

Кандидатот може да добие најмногу 100 бода на 
тестот.  

 
Член 3 

Се смета дека кандидатот го положил писмениот 

испит ако има најмалку 70 бода и најмалку половина 
од бодовите за секоја област од член 2 став 1 на овој 
правилник. 

 
Член 4 

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

Македонија“.  

 

Бр. 13.1-15903/1 Министер 

5 март  2015 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1371. 

Врз основа на член 30 - а став 1 од Законот за ма-

тичната евиденција („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 98/08, 67/09,  13/13 

и 43/14), министерот за правда, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ЗАШТИТА 
И ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ И СПИСИ; 
ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИ-
СИ И КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ 
КНИГИ; ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВА-
ЊЕ НА ЗАПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ; ОБНО-
ВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ ИЛИ 
ИСЧЕЗНАТИ МАТИЧНИ КНИГИ, КАКО И ЗА 
ОБРАСЦИТЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, РЕГИС-
ТАРОТ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ИЗВОДИТЕ И 
УВЕРЕНИЈАТА ШТО СЕ ИЗДАВААТ ВРЗ ОСНОВА  

НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
 

Член 1 
Во Упатството за начинот на водење, заштита и чу-

вање на матичните книги и списи; издавање на изводи, 
уверенија, преписи и копии врз основа на матичните 
книги; водење постапка и составување на записник за 
најдено дете; обновување на уништени, оштетени или 
исчезнати матични книги, како и за обрасците на ма-
тичните книги, регистарот на матичните книги, изводи-
те и уверенијата што се издаваат врз основа на матич-
ните книги („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 110/10)  во членот 13 по ставот 7 се додава 
нов став 8, кој гласи: 

„Во матичната книга на родените се запишува пода-
ток за  матичен број  за родителите на лицето чие раѓа-
ње се запишува во матичната книга на родените.” 

 
Член 2 

Во член 31 во ставот 1 по зборовите “заштитен во-
ден жиг на рајски птици” се додаваат зборовите “и се-
риски број нумериран од  осум карактери”.    

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„При издавање на извод од матичната книга на ро-

дените, се запишува и податокот за матичен број  за ро-
дителите на лицето за кое се издава изводот.” 

Ставовите 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови  7, 8, 9, 
10 и 11.  

 
Член 3 

По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:  
 

„Член 35-а 
На барање на заинтересираното лице согласно за-

кон се издава Уверение за слободна брачна состојба, 
според образецот број 9. 

Во Уверението од ставот 1 на овој член се наведува 
називот на подрачното одделение/канцеларија, подато-
ци за лицето за кое се издава уверението, како и пода-
тоци за лицето со кое македонскиот државјанин треба 
да склучи брак во странство”.  

 
Член 4 

Членот 43 се менува и гласи: 
„Обрасците од  бројот 1 до 9  се дадени во прилог и 

се составен дел на ова упатство”. 
 

Член 5 
Обрасците бр. 1, 1-а, 4, 4-а, 5, 5-а, 6 и 6-а се заменуваат 

со нови обрасци бр. 1, 1-а, 4, 4-а, 5, 5-а, 6, 6-а и 9, кои се 
дадени во прилог и се составен дел на ова упатство. 

 
Член 6 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 01-682/1  

18 февруари 2015 година Министер за правда, 
Скопје д-р  Аднан Јашари, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1372. 
Врз основа на член 28 став 6 од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 

139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14) министерот за 

финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-

ЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА УРЕ-

ДУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКИТЕ  

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за поблиските критериуми и начи-

нот на уредување на технолошко индустриските раз-

војни зони („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 200/14), во членот 3 став 1 алинеата 4 се ме-

нува и гласи:  

„- оградата, која треба да е од челична жица, да е 

прицврстена на метални столбови со дијаметар најмал-

ку од 10 см и дебелина од најмалку 3 мм или со правоа-

голен пресек со димензии најмалку 8х3,5 см и дебели-

на најмалку 2 мм или бетонски столбови со димензии 

не помали од 14х14 см, кои мораат да бидат вкопани во 

земјата во соодветна длабочина и со растојание еден до 

друг столб од најмногу 4,50 метри.“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-4830/1  

6 март 2015  година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1373. 

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здрав-

ствената заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство 

донесе 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА-

ТА ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА ТРЕТМА-

НОТ И КОНТРОЛАТА НА ДИЈАБЕТЕС ТИП 2 

 

Член 1 

Со ова упатство се утврдува начинот на вршење на 

здравствената дејност која се однесува на третманот и 

контролата на дијабетес тип 2. 

 

Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која 

се однесува на третманот и контролата на дијабетес 

тип 2 е даден во прилог, кој е составен дел на ова упат-

ство. 

 

Член 3 

Здравствените работници и здравствените соработ-

ници ја вршат здравствената дејност која се однесува 

на третманот и контролата на дијабетес тип 2 по прави-

ло согласно ова упатство. 

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни 

случаи по оценка на докторот може да се отстапи од 

одредбите на ова упатство, со соодветно писмено об-

разложение за причините и потребата за отстапување и 

со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при 

што истото од страна на докторот соодветно се доку-

ментира во писмена форма во медицинското досие на 

пациентот. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство прес-

танува да важи Упатството за практикување на медицина 

заснована на докази при третман и следење кај тип 2 дија-

бетес („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.49/14) и Упатството за практикување на медицина зас-

нована на докази при орални антидијабетични лекови и 

glp-1 аналози во третманот на тип 2 дијабетес („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 49/14). 

 

Член 5 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 17-3346/1  

10 март 2015 година Министер, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 
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ПРИЛОГ 

 

 

Третман и контрола на дијабетес тип 2 

 

 

Вовед 

 

Грижата за дијабетесот типично е комплексна, 

бара големо време и се однесува на различни облас-

ти од здравствениот менаџмент. Неопходните про-

мени на животниот стил, комплексноста на менаџ-

ментот и несаканите ефекти на терапијата ги прават 

само-мониторирањето и едукацијата централни де-

лови од менаџментот. Ова се одразува и во препора-

ките од водичот. 

 

 

Пациент-центрична грижа 

 

Третманот и грижата треба да ги земат во предвид 

индивидуалните потреби и преференци на пациентите. 

Есенцијална е добрата комуникација, поддржана од ин-

формациите базирани на докази, за да им се дозволи на 

пациентите да постигнат информирани одлуки околу 

нивната грижа. Во одредени случаи потребно е да се 

побара согласност од пациентите. Доколку пациентот 

се согласи, семејството и оние што се грижат треба да 

имаат можност да бидат инволвирани околу одлуките 

за третманот и грижата. 

 

 

Клучни приоритети за имплементација  

 

Едукација на пациентите 

 

- Понудете структурирана едукација за секое лице, 

и/или оние што се грижат за него, во моментот на ди-

јагнозата и подоцна, со повторување и проверка на го-

дишно ниво. Информирајте ги луѓето, и оние што се 

грижат за нив, дека структурираната едукација е интег-

рален дел од грижата за дијабетесот. 

 

 

Совет за исхрана 

 

- Обезбедете индивидуализиран и континуиран 

совет за исхрана од здравствените професионалци со 

специфична експертиза и компетенции околу исхра-

ната. 

Поставете целна вредност за HbA1c 

 

- Кога ќе ја поставите целната вредност за HbA1c 

  - вклучете го лицето во одлуките за индивидуална-

та вредност на HbA1c, што може да биде и над 6.5%, 

вредност која генерално се поставува кај луѓето со ди-

јабетес тип 2  

 - охрабрете го лицето да ја одржи индивидуалната 

целна вредност освен ако резултирачките несакани 

настани (вклучувајќи и хипогликемија) или напорите 

да се достигне целната вредност го нарушуваат квали-

тетот на живот. 

  - понудете терапија (животен стил и лекови) што 

ќе помогнат да се постигне и одржи целната вредност 

на HbA1c  

  -  информирајте го лицето со повисока вредност на 

HbA1c дека било какво намалување на HbA1c кон до-

говорената целна вредност е корисно за идното здравје 

  - избегнувајте високо интензивен менаџмент до 

нивоа помали од 6.5% 

 

 

Само-мониторирање 

 

- Понудете само-мониторирање на плазматската 

гликемија на новодијагностицирани лица со дијабетес 

тип 2 само како интегрален дел од едукацијата за само-

контрола. Дискутирајте ја целта и договорете се како 

треба да биде интерпретирана и да се раководи според 

нејзе.  

 

 

Почнување со инсулинска терапија 

 

- Кога се почнува со инсулинската терапија, корис-

тете структуриран програм со активна титрација на ин-

сулинската доза што вклучува: 

  - структурирана едукација 

  - континуирана телефонска поддршка 

  - често само-мониторирање 

  - титрација на дозата до целна вредност 

  - разбирање на исхраната 

  - менаџмент на хипогликемиите 

  - менаџмент на акутните промени на гликемиската 

контрола 

  - поддршка од соодветно обучен и искусен здрав-

ствен професионалец 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

1374. 
Врз основа на член 20 став 14 од Законот за превоз 

на опасни материи во патниот и железничкиот сообра-

ќај („Службен весник на Република Македонија“  бр. 

92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13,163/13, 38/14 и 

166/14), министерот за транспорт и врски во соглас-

ност со министерот за внатрешни работи и министерот 

за здравство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОЛЖ-

НОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО ОС-

ПОСОБУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА 

ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПО-

СОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБ-

РАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА 

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ВОЗАЧИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за  должностите, одговорностите и 

стручното оспособување на возачите за превоз на опас-

ни материи, поблиските услови за правните лица кои 

вршат стручно оспособување  и содржината и формата 

на образецот на сертификатот и уверението за стручно 

оспособување на возачите („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 10/08  и 19/13) во членот 10 став 

2  зборовите: „25 писмени прашања“ се заменуваат со 

зборовите: „50 прашања со пет алтернативни одго-

вори“.  

             

Член 2 

Во членот 12 став 3  зборовите: „15 прашања“ се за-

менуваат со зборовите: „30 прашања со  пет алтерна-

тивни одговори“. 

                                        

Член 3 

Во членот 12-а  став 2 зборовите:  „15 прашања “се 

заменуваат со зборовите: „30 прашања со  пет  алтерна-

тивни одговори“. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија.“  

 

Бр. 01-17600 Министер 

15 декември 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

 

Бр. 13.1-1063/1 Министер 

9  јануари  2015 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

 

Бр. 09-1142/2  

17 февруари 2015 година Министер за здравство, 

Скопје Никола Тодоров, с.р. 

1375. 
Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за пре-

воз во патниот сообраќај („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 
140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 
42/14, 112/14 и 166/14), министерот за транспорт и 
врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И 

ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 
ВОЗНИ РЕДОВИ ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕ-

НА НА ОДОБРЕНИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИН-
СКИОТ И МЕЃУНАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТ-
НИЦИ, ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕ-

МАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, 
ФОРМАТА  И  СОДРЖИНАТА  НА  ОБРАЗЕЦОТ  

НА ДОЗВОЛАТА И НА ВОЗНИОТ РЕД 

 
Член 1 

 Во Правилникот за начинот, постапката и поблис-
ките услови за одобрување на возни редови за нови ли-
нии и за промена на одобрени линии во меѓуопштин-
скиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, 
продолжување и одземање на дозволата за одобрена 
линија,  формата и содржината на образецот на дозво-
лата и на возниот ред („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.25/10, 73/10, 130/10, 170/10, 02/11, 
22/11, 13/12, 170/12, 30/13, 132/13 и 196/14 )  членот 7 
се менува и гласи: 

„Во електронското барање превозникот пополнува 
задолжителни податоци за исполнување на условите за 
одобрување на возниот ред согласно одредбите од член 
24-а став 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај. 

Доколку возниот ред за линијата е со повеќе поаѓа-

ња кои неможат да се одржуваат со едно возило пре-
возникот треба за тие возни редови да поседува толку 
возила колку што е потребно за да може да ги одржува 
сите поаѓања броејќи ги и возилата кои му се потребни 
за одржување на претходно веќе одобрени возни ре-
дови.“ 

 

Член 2 
Во членот 10 став 4 по алинејата 4 се додава нова 

алинеа 5 која гласи:  
„ – превозникот бара промена на ден/денови во ре-

жимот на одржување на меѓународниот возен ред во 
правец од почетната станица на територијата на стран-
ската држава кон територијата на Република Македо-

нија.“ 
 

Член 3 
Во членот 17 по ставот 3 се додава нов став 4 кој 

гласи: 
„Доколку превозник навремено поднел барање за 

продолжување на важноста на дозволата за меѓунаро-
ден линиски превоз на патници, но за продолжување на 
истата нема согласност од странската држава и докол-
ку со правосилно решение возниот ред на превозникот 
не му е одземен, превозникот може возниот ред да го 
пренесе на друг превозник согласно член 25-а од Зако-
нот за превоз во патниот сообраќај.“ 
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Член 4 
Во членот 18 по ставот 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 
„Важноста на возниот ред и дозволата за меѓунаро-

ден линиски превоз на патници не се продолжува до-
колку постапката за нејзино продолжување не заврши 
во рок од 12 до 18 месеци сметајќи од денот на испра-
ќање на барањето за започнување на постапка за про-
должување и возниот ред и дозволата се одземаат и се 
бришат од регистерот на издадени дозволи за меѓуна-
родни линии.“ 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-4063 Министер 

11  март 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

1376. 
Врз основа на член 6 став 6 од Законот за превоз во 

патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 
17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 
112/14 и 166/14) министерот за транспорт и врски 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПАТНИОТ 
НАЛОГ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и 
содржината на патниот налог за превоз на патници и 
стока.  

 
Член 2 

Патниот налог за превоз на патници се издава на 
образец кој е дводелен и се печати на хартија во бела 
боја со правоаголна форма. 

Кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 
(297х210мм), а кога ќе се превитка е со димензии 
(148х210мм).  

Првата надворешна страна на патниот налог за 
превоз на патници содржи: „ПАТЕН НАЛОГ ЗА 
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ Бр.“, назив на превозникот, 
седиште на превозникот, датум на издавање и место, 
име и презиме на возачот, име и презиме на другите 
членови на екипажот, вид на превозот (линиски, 
слободен, за сопствени потреби), основни податоци за 
правецот на движење-релација, податоци за возилото: 
марка, тип, регистарски број, број на седишта, место за 
печат, и потпис на овластено лице. 

Внатрешната страна на патниот налог претставува 
една целина и содржи: датум на отпочнување на 
превозот, состојба на километражата, време на 
отпочнување на превозот (час и минута), релација на 
која се врши превозот, време на пристигнување (час и 
минута), место за потпис и печат на автобуската 
станица, поминати километри со патници и без 
патници, број на патници при поаѓањето, број на 
патници кои: влегле, излегле, останале во возилото, 
вкупно превезени патници, вкупно поминати 

километри, застанување и задржување на возилото: 
задржување на автобуски станици (час и минути), 
други задржувања (час и минути), причини за 
задржувањата. 

Формата и содржината на патниот налог за превоз 
на патници се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Патниот налог за превоз на стоки се издава на 
образец кој е дводелен и се печати на хартија во бела 
боја со правоаголна форма. 

Кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 
(297х210мм), а кога ќе се превитка е со димензии 
(148х210мм). 

Првата надворешна страна на патниот налог за 
превоз на стока содржи: „ПАТЕН НАЛОГ ЗА ПРЕВОЗ 
НА СТОКА Бр.“, назив на превозникот, седиште на 
превозникот, датум на издавање, место, вид на превоз 
(јавен, за сопствени потреби), име и презиме на 
возачот, име и презиме на другите членови на 
екипажот, основни податоци за првиот превоз-правец 
на движење-релација, податоци за возилото: вид, 
марка, регистарски број, носивост (тони), место за 
печат и потпис на овластено лице. 

Внатрешната страна на патниот налог за превоз на 
стока претставува една целина и содржи: датум на 
отпочнување (А) и завршување (Б) на превоз, време на 
отпочнување и завршување на превоз (час и минута), 
почетна и крајна дестинација (место и држава), вкупно 
превезена стока (кг., м², л), вкупно поминати 
километри, вкупно работно време по дестинации (ден, 
час, минути) и забелешки. 

Втората надворешна страна на патниот налог за 
превоз на стока содржи: рекапитулар за раздолжување 
на патен налог, вкупно поминати километри, вкупно 
набавено гориво во литри + претходна залиха, 
проценета залиха на гориво во резервоар по 
завршување на превоз, просечна потрошувачка на 
гориво на 100 километри, остварени превози со стока, 
вкупен трошок за гориво искажан во денари, други 
трошоци платени во готово-збир, пресметани дневници 
во вкупен износ, остварени превози, друг вид превоз за 
целите на дејноста, одговорно лице и место за печат. 

Формата и содржината на патниот налог за превоз 
на стока се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи  Правилникот за формата и 
содржината на патниот налог („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/07).    

 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-4065 Министер 

11  март 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

1377. 
Врз основа на член 222, став (2) од Законот за ка-

тастар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ брoj 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот од-
бор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ФОРМАТА И СОД-
РЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ЦЕНИ И ЗАКУП-

НИНИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВА-
ТА ДАДЕНА ОД ПРОДАВАЧОТ/ЗАКУПОДАВЕЦОТ  

ЗАВЕРЕНА КАЈ НОТАР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на во-

дење, формата и содржината на Регистарот на цени и 
закупнини и формата и содржината на изјавата дадена 
од продавачот/закуподавецот, заверена кај нотар. 

 
Член 2 

Во Регистарот на цени и закупнини се евидентираат 
цените на недвижностите содржани во правните осно-
ви за промет на недвижностите, вредноста на недвиж-
ностите врз основа на која е пресметан данокот на про-
мет на недвижноста, вредноста на закупнините, како и 
други податоци за недвижноста содржани во изјавата 
дадена од продавачот/закуподавецот, заверена кај но-
тар. 

 
Член 3 

(1) Цена на недвижноста е паричен износ наведен 
во правниот основ со кој се врши промет на недвиж-
носта. 

(2) Цената од ставот (1) на овој член се евидентира 
во Регистарот на цени и закупнини со преземање од 
правниот основ за промет на недвижноста врз основа 
на кој се врши запишување/промена во катастарот на 
недвижности. 

 
Член 4 

(1) Вредноста на недвижноста е вредност врз осно-
ва на која е пресметан данокот на промет на недвиж-
носта. 

(2) Вредноста од ставот (1) на овој член се пресме-
тува од утврдениот износ на данокот на промет внесен 
во клаузулата за заверка на данокот на промет и стап-
ката на оданочување утврдена во актот на единицата на 
локалната самоуправа според следната формула:  
 

 
 

 
Член 5 

(1) Вредноста на закупнината е цената на закупни-
ната наведена во правниот основ, врз основа на кој се 
врши запишување на закупот во катастарот на недвиж-
ности. 

(2) Вредноста на закупнината се евидентира во Ре-
гистарот на цени и закупнини со преземање од правни-
от основ од ставот (1) на овој член. 

Член 6 
(1) Во Регистарот на цени и закупнини, покрај по-

датоците од членовите 3, 4 и 5 од овој правилник, се 
евидентираат и податоците за недвижноста кои се пре-
земаат од  изјавата дадена од продавачот/закуподаве-
цот заверена кај нотар. 

(2) Изјавата од ставот (1) на овој член содржи пода-
тоци за недвижноста од катастарот на недвижности и 
други податоци за недвижноста дадени од продава-
чот/закуподавецот.  

(3) Податоците во изјавата од ставот (2) на овој 
член се групирани во пет листи: лист РЦ1, лист РЦ2, 
лист РЦ3, лист РЦ4 и лист РЦ5. Листот РЦ1 и листот 
РЦ5 се задолжителен дел од изјавата, додека листот 
РЦ2, листот РЦ3 и листот РЦ4 се пополнуваат во за-
висност од видот на недвижноста предмет на про-
мет/закуп. 

 
Член 7 

(1) Изјавата од член 6 на овој правилник се попол-
нува и се потпишува од страна на продавачот/закупо-
давецот и се заверува од страна на нотар. 

(2) Пријавата, доказот за платен надоместок и прав-
ниот основ заедно со заверената изјава се доставуваат 
од страна на нотарот до Агенцијата за катастар на нед-
вижности, по електронски пат. 

(3) Формата и содржината на изјавата од членот 6 
на овој правилник, дадена од продавачот/закуподаве-
цот и заверена кај нотар, се дадени во прилог број 1 кој 
е составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

(1) Во случај кога правниот основ за востановување 
закуп согласно со закон не е предмет на заверка кај но-
тар, надлежниот орган во својство на закуподавец, пре-
ку овластено лице, ја пополнува изјавата.   

(2) Изјавата потпишана од овластено лице на орга-
нот од ставот (1) на овој член, заедно со пријавата и 
правниот основ за запишување,  надлежниот орган ги 
доставува до Агенцијата за катастар на недвижности 
по електронски пат. 

 
Член 9 

(1) Регистарот на цени и закупнини се води во елек-
тронска форма. 

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се смета за 
воспоставен со првиот внес на податоци за недвижнос-
тите.  

(3) Формата и содржината на Регистарот на цени и 
закупнини се дадени во прилог број 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Нови промени во воспоставениот Регистар на цени 
и закупнини се внесуваат при секоја промена во катас-
тарот на недвижности настаната по основ на промет/за-
куп на недвижноста.  

 
Член 11 

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

 
Бр. 01-3694/2 Управен одбор 

10 март 2015 година Претседател, 
Скопје Анета Јорданова, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1378. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со 

член 38 став (1) точка 2) алинеја 2 од Законот за безбед-
ност на храната („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), дирек-
торот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 
УВОЗ НА БАМЈА И КАРИ ЛИСЈА ОД ИНДИЈА (

*
) 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
 
Со ова решение сеутврдуваат посебните услови за 

увоз на бамја и кари лисја од Индија. 
 

Член 2 
Цели 

 
(1) Ова решение се однесува на пратки со храна за 

луѓеипратки со храна за животни од неживотинско по-
текло со тарифни ознаки кои се дадени во Прилог 1 кој 
е составен дел на ова решение и тоа: 

1. Бамја (храна, свежа и замрзната) која потекнува 
или е испорачана од Индија; 

2. Кари лисја (храна, билки) кои потекнуваат или се 
испорачани од Индија. 

(2) Ова решение се применува и за мешовита храна 
која во себе содржи повеќе од 20% од храната од став 
(1) на ова решение. 

(3) Ова решение не се применува на пратки со хра-
на за луѓеи храна за животни за лична употреба.  

 
Член 3 
Увоз 

 
Пратките со храна за луѓеи пратки со храна за жи-

вотни од неживотинско потекло наведени од член 2 на 
ова решение, може да се увезат во Република Македо-
нија само во согласност со посебните услови наведени 
во ова решение. 

 
Член 4 

Резултати од земање мостри и анализи 
 
(1) Секоја пратка со храна за луѓе и пратка со храна 

за животни од неживотинско потекло од член 2 на ова 
решение, треба да биде придружена со резултати од зе-
мени мостри и лабораториска анализа за максималното 
ниво на резидуи од пестициди од страна на надлежните 
органи на земјата на потекло или во земјата различна од 
земјата на потекло од каде што е испорачана пратката. 

(2) Земањето на мостри и анализи кои се наведени 
во став (1) на овој член треба да биде во согласност со 
Правилникот за начинот и постапката на земање при-
мероци за определување на резидуи од пестициди во 
храната во рамки на официјалната контрола(2). 

 
Член 5 

Здравствен сертификат 
 
(1) Пратките со храна за луѓе и пратки со храна за 

животни од неживотинско потекло од член 2 на ова ре-
шение, при увоз во Република Македонија, треба да 
бидат придружени со здравствен сертификат за увозкој 
едаден во Прилог 2 и е составен дел на ова решение. 

                            
(*) Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на Со-
ветот 2014/885/ЕЗ од 13 август 2014 за утврдување на посебни ус-
лови за увоз на бамја и кари лисја од Индија, број 32014R885. 

(2) Здравствениот сертификат треба да биде попол-
нет, потпишан и заверен од овластен претставник на 
надлежниот орган на земјата на потекло или од над-
лежниот орган на земјата од каде е испорачана пратка-
та доколку таа земја е различна од земјата на потекло. 

(3) Здравствениот сертификат треба да биде изгот-
вен најмалку на службениот јазик на земјата извозник 
и на македонски јазик со кирилично писмо и не треба 
да биде постар од четири месеци од датумот на негово-
то издавање. 

 
Член 6 

Идентификација 
 
(1) Секоја пратка со храна за луѓе и пратки со храна 

за животни од неживотинско потекло треба да биде 
идентификувана со код за идентификација кој одговара 
со кодот за идентификација наведен во резултатите од 
лабораториските анализи од член 4 на ова решение и 
здравствениот сертификат кој ја придружува пратката 
од член 5 на ова решение.  

(2) Секое поединечно пакување од пратката, треба  
да се идентификува со кодот за идентификација од став 
(1) на овој член. 

 
Член 7 

Претходно известување на пратки 
 
Операторите со храна или нивни овластени прет-

ставници, пред секое пристигнување на пратка со прех-
ранбени производи кои се предмет на оварешение, до 
државниот инспектор за храна на инспекциско место 
на граничниот премин за влез на пратката, треба да 
достават претходно известување за датумот и времето 
на пристигнување на пратката и за природата на прат-
ката, најмалку еден работен ден пред физичкото прес-
тигнување на пратката на граничен премин за влез на 
територијата на Република Македонија. 

 
Член 8 

Официјални контроли 
 
(1) Сите официјални контроли треба да се извршат, 

пред да се пушти пратката со храна за луѓе и пратката со 
храна за животни од неживотинско потекло во слободен 
промет во Република Македонија, од моментот кога прат-
ката е пристигната и е физички достапна за земање на 
мостри на инспекциски места на граничен премин за влез. 

(2) Пратките со храна за луѓе и пратките со храна за 
животни од неживотинско потекло кои се наменети за 
увоз во Република Македонија, подлежат на проверка 
на документи од страна на државниот инспектор за 
храна, за да се потврди дека се придружени со резулта-
тите од земените мостри и нивните анализи од член 4 
на ова решение и со здравствениот сертификат од член 
5 на ова решение. 

(3) Доколку пратката не е придружена со докумен-
титеод став (2) на овој член, не треба да се дозволи 
влез во Република Македонија на истата и треба да се 
врати назад во земјата на потекло или да се уништи. 

(4) Надлежниот орган на инспекциското место на 
граничен премин за влез дава согласностза влез на 
пратката до крајното место на дестинација по завршу-
вање на проверките наведени во став (2) и (3) на овој 
член со задоволителни резултати. 

(5) Пратките кои се предмет на ова решение, не тре-
ба да се разделуваат се додека сите официјални контро-
ли наведени во овој член не бидат завршени од страна 
на државниот инспектор за храна инспекциско место 
на граничен премин за влез. 

(6) Здравствениот сертификат од член 5 на ова ре-
шение и резултатите од земените мостри и нивни ана-
лизи од член 4 на ова решение треба да ја придружува-
ат пратката до крајното место на дестинација. 
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Член 9 
Производи кои не се во согласност 

 
Доколку при официјалните контроли за храната за 

луѓе и пратките со храна за животни од неживотинско 
потекло се утврди дека: 

 - кодот за идентификација не е во согласност со ко-
дот на лабораториските анализи од член 4 на ова реше-
ние и здравствениот сертификат кој ја придружува 
пратката од член 5 на ова решение; 

- има несоодветна документација или непотполна 
документација или 

- доколку во наодите од извршените лабораториски 
анализи од член 4 на ова решение се утврди висока сод-
ржина на резидуи од пестициди над дозволената коли-
чина или не е во согласност со прописите од областа на 
безбедноста на храната, државниот инспектор за храна 
на граничен премин за влез постапува согласно членови-
те 91, 92 и 93 од Законот за безбедност на храната. 

 

Член 10 
Завршни одредби 

 
Со денот на влегувањето на сила на ова решение прес-

танува да важи Решението за утврдување на посебни ус-
лови за увоз на кикирики од Гана и Индија, бамја и кари 
лисја од Индија и семиња од лубеница од Нигерија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/13). 

 
Член 11 

Влегување во сила 
 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 

Бр. 17-1189/1 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
18 февруари 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

1379. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 15, член 20 

став 1 алинеја 12, и член 87 и член 88 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 
44/14, 101/14 и 132/14), а во врска со член 15 став 1 
алинеја 14 и член 39 став 1 алинеја 12 од Деловникот за 
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги бр. 01-4351/1 од 29.8.2014 година, и во 
согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 
02-1783/3 од 12.3.2015 година, Советот на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 10-та 
седница одржана на 12.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА СО НАСТАНИ ОД ГО-
ЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа Одлука се утврдува листа со настани (на-

ционални или меѓународни) чие телевизиско емитува-
ње се смета дека е од големо значење за населението во 
Република Македонија и кои задоволуваат најмалку 2 
(два), од следниве критериуми: 

- Настанот и неговиот исход да имаат голем одглас 
кај населението на Република Македонија, а не само 
кај оној дел кој редовно го следи настанот или актив-
ностите за кои станува збор; 

- Настанот да има општо признаена, дистинктивна 
културна важност за населението во Република Маке-
донија и да содржи елементи на неговиот културен 
идентитет; 

- Да вклучува национална репрезентација или наци-
онален претставник во одреден спорт на некој голем 
меѓународен турнир; 

- Настанот традиционално да се емитувал на теле-
визиските програмски сервиси со слободен пристап 
(бесплатна телевизија), односно се емитува преку пре-
носен капацитет на дигитален терестријален мултип-
лекс и за него не се плаќа дополнителен надомест, и 
има привлечено широка публика во Република Маке-
донија. Радиодифузната такса не се смета за дополни-
телен надомест. 

2. Како настани од големо значење за Република 
Македонија се утврдуваат: 

- Зимските олимписки игри; 
- Летните олимписки игри; 
- Квалификациските натпревари што македонската 

фудбалска репрезентација во машка конкуренција – се-
ниори ги игра, дома или во странство, за пласман на 
Европското првенство во фудбал; 

- Натпреварот со кој Европското фудбалско првен-
ство се прогласува за отворено, полуфиналните натпре-
вари, финалниот натпревар и натпреварите во кои 
учествува македонската фудбалска репрезентација во 
машка конкуренција – сениори; 

- Квалификациските натпревари што македонската 
фудбалска репрезентација во машка конкуренција – се-
ниори ги игра, дома или во странство, за пласман на 
Светското првенство во фудбал; 

- Натпреварот со кој Светското фудбалско првен-
ство се прогласува за отворено, полуфиналните натпре-
вари, финалниот натпревар и натпреварите во кои 
учествува македонската фудбалска репрезентација во 
машка конкуренција – сениори; 

- УЕФА Лига на шампиони во машка конкуренција 
– сениори: полуфиналните натпревари, финалниот нат-
превар и натпреварите во кои учествуваат клубови од 
Република Македонија; 

- УЕФА Лига Европа во машка конкуренција – се-
ниори: полуфиналните натпревари, финалниот натпре-
вар и натпреварите во кои учествуваат клубови од Ре-
публика Македонија; 

- Натпревари од пријателски карактер (контролни 
натпревари) на кои настапува македонската фудбалска 
репрезентација во машка конкуренција – сениори, кои 
се играат дома и надвор од границите на Република 
Македонија; 

- Европското и светското првенство во кошарка во 
машка конкуренција – сениори: полуфиналните нат-
превари, финалниот натпревар, натпреварите во кои 
учествува македонската кошаркарска репрезентација, 
вклучувајќи ги и квалификациските натпревари во кои 
учествува таа; 

- Европското и светското првенство во одбојка во 
машка конкуренција – сениори: полуфиналните нат-
превари, финалниот натпревар, натпреварите во кои 
учествува македонската одбојкарска репрезентација, 
вклучувајќи ги и квалификациските натпревари во кои 
учествува таа; 

- Европските куп натпревари – Лига на шампиони 
во ракомет, во женска и машка конкуренција – сени-
ори: полуфиналните натпревари, финалниот натпревар, 
натпреварите во кои учествуваат клубови од Република 
Македонија, вклучувајќи ги и квалификациските нат-
превари во кои учествуваат клубови од Република Ма-
кедонија; 

- Европските и светските првенства во ракомет, во 
женска и машка конкуренција - сениори: полуфинални-
те натпревари, финалниот натпревар, натпреварите во 
кои учествуваат македонските ракометни репрезента-
ции, вклучувајќи ги и квалификациските натпревари во 
кои учествуваат тие. 

3. Ако настаните од големо значење наведени во  
листата од точка 2 на оваа одлука се организираат во 
делови, тогаш секој посебен дел од настанот се смета 
за настан од големо значење. 

4. Сите настани од големо значење наведени во 
листата од точка 2 од оваа Одлука, ќе се емитуваат во 
живо и во целост. 

Во случај кога настани од големо значење се одви-
ваат истовремено, или времето на одвивање на наста-
нот паѓа во периодот од 24:00 до 6:00 часот според 
официјалното време во Република Македонија, тогаш 
квалификуваните радиодифузери сами ќе одлучат кои 
од настаните ќе ги емитуваат во живо и во целост, а 
кои одложено, во вид на снимка.    

Одложеното емитување на настанот од големо зна-
чење не треба да преминува 24 часа од времето на од-
вивање на настанот.  

Одредбите од оваа точка важат и за случаите пред-
видени со точка 3 од оваа Одлука.  

5. Со цел да се заштити правото на пристап на јав-
носта до настаните од големо значење, и да се оневоз-
можи некој радиодифузер, со добивањето исклучиво 
право за емитување на настанот, да лиши значителен 
дел од населението од можноста да го следи настанот, 
се утврдува дека квалификувани радиодифузери за 
емитување на овие настани се сите радиодифузери што 
ги исполнуваат следниве 4 (четири) критериуми: 

- со својот сигнал да покриваат најмалку 80% од на-
селението на Република Македонија; 

- пристапот до нивниот програмски сервис да биде 
слободен, што значи дека се емитува преку преносен 
капацитет на дигитален терестријален мултиплекс и за 
него не се плаќа дополнителен надомест; 
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- програмскиот сервис да го емитуваат во некодира-
на форма; и 

- настаните од големо значење да ги емитуваат на 
македонски јазик. 

6. Доколку квалификуваните радиодифузери имаат 
технички можности, комерцијален интерес и доколку 
според дозволата или според Законот (во случајот на 
ЈРС), програмскиот сервис го емитуваат на повеќе ја-
зици, можат овие настани покрај на македонски јазик, 
да ги емитуваат и на други јазици на етничките заедни-
ци што живеат во Република Македонија. 

7. Квалификуваните радиодифузери не смеат да ги 
користат ексклузивните права за емитување настани од 
големо значење за општеството на начин со кој публи-
ката во други држави ќе биде оневозможена да го сле-
ди настанот што таа земја го пријавила како настан од 
големо значење. 

8. За оваа Одлука, Агенцијата за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги ќе ги извести Европската коми-
сија и Комитетот за прекугранична телевизија на Сове-
тот на Европа и таа ќе биде објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“, и на веб страницата на 
Агенцијата. 

9. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 02-1875/1 Агенција за аудио и 

12 март 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги 
Скопје Претседател на Советот 

 Лазо Петрушевски, с.р. 
___________ 

1380. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став 1 

алинеја 11 и член 54 став 4 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/14 
и 132/14), а во врска со член 15 став 1 алинеја 7 и член 
39 став 1 алинеја 11 од Деловникот за работа на Агенци-
јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-
4351/1 од 29.8.2014 година, и во согласност со Заклучо-
кот на Советот на Агенцијата бр. 02-1783/4 од 12.3.2015 
година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на Република Македонија, на 10-та 
седница одржана на 12.3.2015 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СПОНЗОРСТВО 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет на Правилникот 

 
Со овој Правилник се пропишува начинот на при-

мена на одредбите за спонзорство од страна на давате-
лите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ра-
диодифузери и даватели на аудиовизуелни медиумски 
услуги по барање).    

 
Член 2 

Дефиниции 
 
За потребите на овој Правилник, одделни изрази го 

имаат следново значење: 
- Аудио или аудиовизуелни комерцијални комуни-

кации се звучни содржини или слики со или без звук 
што се направени:   

- за директна или индиректна промоција на произ-
водите, услугите или имиџот на физичките или правни-
те лица што вршат економска активност, или 

- за популаризација на некоја идеја или активност 
или за постигнување друг ефект. 

Тие ја придружуваат или се вклучени во програма-
та за паричен или за друг надоместок или за самопро-
мотивни цели на нарачателот. Форми на аудио или ау-
диовизуелни комерцијални комуникации меѓу другото 
се: рекламирање, телешопинг, спонзорство и пласира-
ње производи. 

- Пласирање производ е секоја форма на аудиовизу-
елна комерцијална комуникација која се состои од 
вклучување или посочување производ, услуга или заш-
титен знак во некоја програма, така што тие се вграде-
ни во нејзиното дејствие, за паричен или друг вид на-
доместок.  

- Спонзорство е секој придонес од правно или фи-
зичко лице кое не е вклучено во обезбедување аудио 
или аудиовизуелни медиумски услуги или во продук-
ција на аудио или аудиовизуелни дела, заради финан-
сирање аудио или аудиовизуелни медиумски услуги 
или програми, а со цел да го промовира своето име, 
заштитен знак, имиџ, активности или производи. 

 
Член 3 

Уредувачка независност и интегритет  
на програмите 

 
Спонзорството не смее да влијае врз уредничката 

независност и врз интегритетот на програмите на дава-
телите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Спонзорите не смеат да влијаат врз спецификите на 
сценариото, содржината, структурата, продукцијата, 
времето на емитување (програмската шема) или распо-
редот во каталогот со програми на конкретната прог-
рама. 

Содржината на програмата која е спонзорирана не 
смее да се претвори во средство за промовирање на 
спонзорот или на неговите интереси.    

 
Член 4 

Ограничување спонзорство во одредени 
 програми 

 
Спонзорирањето е забрането во следниве видови 

програми и други сегменти, утврдени со Упатството за 
начинот на класификација на видовите аудиовизуелни 
и аудио програми

1
:  

- Програми со информативна функција: вести и ТВ 
или радио дневници, актуелно - информативна прог-
рама, актуелно - информативна програма со докумен-
таристички пристап, актуелно - информативна говорна 
шоу програма и кој било вид програма со информатив-
на функција со религиозна/теолошка тематика; 

- Програми со образовна функција: документарни 
програми со религиозна тематика; 

- Други сегменти: верски програми, служби и про-
поведи. 

Доколку документарните програми (со исклучок на 
оние наведени во став 1 од овој член) и програмите за 
деца се спонзорирани, не е дозволено да се идентифи-
кува спонзорот во текот на нивното времетраење.  

 
Член 5 

Забрани за спонзорство 
 
Како спонзори на програмите на смеат да се појават 

правни или физички лица чија главна дејност е произ-
водство или продавање на следниве производи или да-
вање на следниве услуги: 
                            
1
 Упатството за начинот на класификација на видовите 

аудиовизуелни и аудио програми е објавено во „Службен весник 
на Република Македонија“ бр.171/14 
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- цигари и производи од тутун; 
- оружје, стрелачки и пиротехнички средства; 
- дрога, алкохол и алкохолни пијалоци, освен вино 

и пиво. 
Физички или правни лица чии активности вклучу-

ваат производство или продажба на медицински произ-
води и/или медицински третмани, можат да спонзори-
раат аудио и аудиовизуелни медиумски услуги или 
програми. Во овој случај може да се промовира само 
нивното име или имиџ, но не и конкретни медицински 
производи или медицински третмани достапни исклу-
чиво на лекарски рецепт. 

 
Член 6 

Спонзорството и рекламирањето 
 
Идентификациите на спонзорите не се сметаат за 

рекламирање и затоа не влегуваат во дозволеното вре-
ме за рекламирање на еден реален час. 

Во блоковите од рекламни и телешопинг спотови 
што се емитуваат во рамки на спонзорираните прог-
рами, е дозволено да се емитуваат реклами и телешо-
пинг спотови на спонзорите на програмите, но тие се 
сметаат во дозволеното време за рекламирање на еден 
реален час.  

Дозволено е да се емитуваат и одвоени реклами за 
спонзорите, кои мора да бидат јасно и недвосмислено 
издвоени од останатиот дел од програмата со најавна и 
одјавна шпица/џингл, но и тие се сметаат во дозволено-
то време за рекламирање на еден реален час. 

 
Член 7 

Спонзорство и пласирање производи 
 
Заштитниот знак, името, производите или услугите 

на некое правно или физичко лице може да бидат обја-
вувани или споменувани во текот на една аудиовизуел-
на програма и како резултат на посебен комерцијален 
договор со давателот на аудиовизуелната медиумска 
услуга, кој се однесува на пласирање производи. 

Аудиовизуелните програми кои се спонзорирани и 
истовремено содржат пласирање производи подлежат и 
на правилата од Упатството за примена на одредбите 
за пласирање производи

2
  и на правилата од овој Пра-

вилник.   
 

II. ПРАВИЛА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА 
НА СПОНЗОРСТВОТО 

 
ОПШТИ ПРАВИЛА 

 
Член 8 

Означување и содржина на идентификацијата 
 
Во спонзорираните аудио или аудиовизуелни меди-

умски услуги или програми, спонзорството треба да 
биде јасно означено на соодветен начин на почетокот, 
за време и/или на крајот на програмата. 

Спонзорот мора да биде јасно идентификуван со 
името, логото и/или каква било друга ознака на спонзо-
рот, како што е спомнување на неговите производи или 
услуги или негов карактеристичен знак, со користење 
на зборот спонзор.   

Идентификацијата за спонзорите не смее да содржи 
промотивни искази за нив, ниту пак да го поттикнува 
купувањето или изнајмувањето на нивните производи 
или услуги. Ваквите информации за спонзорите ќе се 
сметаат за прикриено рекламирање. 

                            
2 Упатството за примена на одредбите за пласирање производи е 
објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.201/14. 

Член 9 
Спонзорите во наслови или имиња на програми 

 
Заштитните знаци или имињата на спонзорите и на 

нивните производи или услуги можат да се користат за 
наслови, односно за имиња на програмите, под следни-
ве услови: 

- почитување на законски утврдените општи 
принципи за аудио и аудиовизуелни комерцијални ко-
муникации; 

- почитување на одредбите за спонзорство; 
- при спомнувањето на името на програмата да не 

се користат квалификации за спонзорите кои би прет-
ставувале поттикнување за користење на нивните про-
изводи или услуги, односно прикриено рекламирање 
на спонзорите; 

- името да не се користи во сценографијата на прог-
рамата; 

- спомнувањето на името на програмата не смее да 
биде премногу зачестено за да не резултира со преку-
мерно истакнување на спонзорот, така што ќе му се 
придаде претерана важност на спонзорот преку пречес-
то или нападно истакнување на неговото име, заштитен 
знак, имиџ, активности, производи или услуги и ќе се 
наруши интегритетот на програмата, правата на нејзи-
ните автори, како и уредувачката независност.  

Слоганите на спонзорите од нивните претходни или 
актуелни рекламни кампањи не можат да се користат 
за имиња на програмите. 

 
Член 10 

Промотивни најави за спонзорирани програми 
 
Во промотивните најави за спонзорираните прог-

рами, спонзорите може да се идентификуваат вербално 
и/или визуелно преку инсертирање ознаки на спонзорот. 

Доколку програмата е спонзорирана од повеќе 
спонзори, во промотивните најави за неа се идентифи-
куваат спонзорите што во производството на програма-
та учествуваат со повеќе средства. 

Во промотивните најави за спонзорираните прог-
рами, споменувањето на спонзорот мора да биде кусо и 
ненаметливо, без квалификации.    

 
ПРАВИЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИЈА 

 
Член 11 

Начини за идентификација 
 
Во програмите на давателите на телевизиски прог-

рамски сервиси, спонзорите можат да се идентифику-
ваат на следниве начини: 

- најави на водител (можат да содржат информации 
за името на спонзорот, адресата, работното време, ВЕБ 
страницата и активностите - производство или прода-
вање производи или давање услуги);  

- подвижен кајрон, користејќи ја техниката поделен 
екран (split screen); 

- инсертирање на логото на спонзорот, неговото име, 
името или сликата на негов препознатлив производ или 
заштитниот знак во агол од долниот дел од екранот, ко-
ристејќи ја техниката поделен екран (split screen); 

- информации во најавна и/или одјавна шпица.  
 

Член 12 
Времетраење и зачестеност на идентификациите 

 
Поединечна идентификација на спонзорите во ТВ 

програмите преку „најави на водител” може да трае 
најмногу до 30 секунди.  
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Поединечна идентификација на спонзорите со 
„подвижен кајрон” или преку „инсертирање ознаки на 
спонзорот со техниката поделен екран (split screen)”, 
може да трае најмногу до 10 секунди. 

Поединечна идентификација на спонзорите со „ин-
сертирање ознаки на спонзорот со техниката поделен 
екран (split screen)”, не смее да биде поголема од 1/8 од 
видливиот дел на екранот (сликата).  

Во зависност од видот и од времетраењето на прог-
рамите, во целината на едно издание од спонзорирана 
аудиовизуелна програма, идентификациите за спонзо-
рите не смеат да бидат премногу зачестени за да не ре-
зултираат со прекумерно истакнување на спонзорот, 
така што ќе му се придаде претерана важност на спон-
зорот преку пречесто или нападно истакнување на не-
говото име, заштитен знак, имиџ, активности, произво-
ди или услуги и ќе се наруши интегритетот на програ-
мата, правата на нејзините автори, како и уредувачката 
независност. 

 
ПРАВИЛА ЗА РАДИО 

 
Член 13 

Начини за идентификација на спонзорите 
 
Во програмите на давателите на радио програмски 

сервиси, спонзорите можат да се идентификуваат на 
следниве начини: 

- најави на водител (можат да содржат информации 
за името на спонзорот, адресата, работното време, ВЕБ 
страницата и активностите - производство или прода-
вање производи или давање услуги); 

- џинглови; 
- информации во најавна и/или одјавна шпица.  
 

Член 14 
Времетраење и зачестеност на идентификациите 

 
Поединечна идентификација на спонзорите во ра-

дио програмите преку „најави на водител”, или преку 
„информации во најавна и/или одјавна шпица“, може 
да трае најмногу до 30 секунди. 

Поединечен џингл за идентификација на спонзори-
те во радио програмите може да трае најмногу до 10 
секунди. 

Во зависност од видот и од времетраењето на прог-
рамите, во целината на едно издание од спонзорирана 
радио програма/програмски блок, идентификациите за 
спонзорите не смеат да бидат премногу зачестени за да 
не резултираат со прекумерно истакнување на спонзо-
рот, така што ќе му се придаде претерана важност на 
спонзорот преку пречесто или нападно истакнување на 
неговото име, заштитен знак, имиџ, активности, произ-
води или услуги и ќе се наруши интегритетот на прог-
рамата, правата на нејзините автори, како и уредувач-
ката независност. 

 
ПРАВИЛА ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ 
 

Член 15 
Начини за идентификација 

 
Во каталозите на давателите на аудиовизуелни ме-

диумски услуги по барање, спонзорите можат да се 
идентификуваат на следниве начини: 

- објавување информации за спонзорот (логото, не-
говото име, името или сликата на негов препознатлив 
производ или заштитниот знак) на соодветно место во 
каталогот со програми; 

- инсертирање на логото на спонзорот, неговото 
име, името или сликата на негов препознатлив произ-
вод или заштитниот знак пред почетокот/најавната 
шпица на програмата. 

 
Член 16 

Времетраење на идентификациите 
 
Периодот на означување преку објавување инфор-

мации за спонзорот на соодветно место во каталогот со 
програми се уредува во посебен комерцијален договор 
меѓу давателот на аудиовизуелната медиумска услуга 
по барање и спонзорот. 

Времетраењето на поединечна идентификација на 
спонзорот преку инсертирање на логото на спонзорот, 
неговото име, името или сликата на негов препознат-
лив производ или заштитниот знак пред почетокот/на-
јавната шпица на програмата може да трае најмногу до 
5 секунди. 

  
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 17 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престану-
ва да важи Правилникот за начинот на идентификација 
на спонзорите во радио и во ТВ – програмите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 72/07). 

 
Член 18 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 01-1876/1 Агенција за аудио и 

12 март 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги 
Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 
___________ 

1381. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став 

1 алинеја 11 и член 47 став 5 од Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр.184/2013, 13/2014, 44/2014, 
101/14 и 132/14), а во врска со член 15 став 1 алинеја 7 
и член 39 став 1 алинеја 11 од Деловникот за работа на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги бр. 01-4351/1 од 29.8.2014 година, и во согласност со 
Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-1783/5 од 
12.3.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги на Република Македо-
нија, на 10-та седница одржана на 12.3.2015 година, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ДНЕВНАТА ЕВИДЕН-
ЦИЈА И ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СНИМКИТЕ ОД ЕМИ-
ТУВАНАТА ПРОГРАМА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет на Правилникот 
 
Со овој Правилник се пропишува начинот на воде-

ње на дневната евиденција од емитуваната програма и 
форматот и квалитетот на снимките од целокупната 
програма што радиодифузерите се должни да ги чуваат 
најмалку 60 дена по емитувањето.      
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Член 2 
Дефиниции 

 
За потребите на овој Правилник, одделни изрази го 

имаат следново значење: 
- Аудиовизуелна програма е целина од подвижни 

слики со или без звук, што претставува посебен еле-
мент во рамки на хронолошкиот редослед на програми-
те (програмска шема); 

- Аудио програма е музичка и/или говорна содржи-
на што претставува посебен елемент во рамки на хро-
нолошкиот редослед на програмите (програмската 
шема) утврден од давател на аудио медиумска услуга; 

- Програмски сервис е целина од програми и други-
те сегменти на една единствена аудио или аудиовизу-
елна медиумска услуга што ја обезбедува конкретен 
радиодифузер и што е наменета за прием од страна на 
јавноста; 

- Програма од сопствено производство е радио или 
телевизиска програма создадена по иницијатива и во 
организација на самиот радиодифузер, програма нара-
чана од радиодифузерот (нарачана продукција) или 
произведена во копродукција; 

- Видови аудиовизуелни или аудио програми се ос-
мислени целини со забавна, образовна и информативна 
функција; 

- Други програмски сегменти во хронолошкиот ре-
дослед на програмите (програмската шема) се содржи-
ни кои не се категоризираат како видови програми; 

- Излезен телевизиски сигнал е непрекинат сигнал 
што радиодифузерот го пренесува од излезниот уред 
(ТВ трансмитер) поставен во неговото студио до опе-
раторот на јавна електронска комуникациска мрежа, 
операторот на дигитален терестријален мултиплекс 
или сателитскиот оператор, кои изворно и без модифи-
кации го емитуваат за гледање;  

- Излезен радиски сигнал е непрекинат сигнал што 
радиодифузерот изворно го емитува од терестријален 
предавател или од уред поставен во неговото студио го 
пренесува до уред на операторот на јавна електронска 
комуникациска мрежа, операторот на дигитален терес-
тријален мултиплекс или до сателитски оператор, кои 
изворно и без модификации го емитуваат за слушање. 

 
Член 3 

Обврска за водење дневна евиденција 
 
Радиодифузерите се должни редовно и ажурно да 

ги евидентираат податоците за сите емитувани аудио 
или аудиовизуелни програми и за другите сегменти на 
програмскиот сервис. 

Евиденцијата за емитуваните аудио или аудиовизу-
елни програми и за другите сегменти на програмскиот 
сервис се води врз дневна основа. 

Радиодифузерот е должен да назначи најмалку едно 
лице кое ќе биде одговорно да се грижи за дневно во-
дење на евиденцијата на емитуваните содржини на 
програмскиот сервис.  

 
II. ПОДАТОЦИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ  

ДНЕВНАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРОГРАМСКИТЕ 
СЕРВИСИ 

 
Член 4 

Дневна евиденција на телевизиските програмски 
сервиси 

 
Дневната евиденција за емитуваните програми и 

другите сегменти на програмскиот сервис на телевизи-
јата треба да ги содржи следниве податоци: 

- датум на емитување; 
- време на емитување; 
- вкупно времетраење; 
- наслов на емитуваната содржина; 
- премиерно или репризно емитување (важи само за 

програмите); 
- вид аудиовизуелна програма или програмски сег-

мент (според Упатството за начинот на класификација 
на видовите аудиовизуелни и аудио програми

1
); 

- тип на производство на аудиовизуелната програма 
(сопствено производство или туѓа програма);  

- земја на производство (кога станува збор за туѓа 
програма); 

- имател на правата (кога станува збор за туѓа прог-
рама); 

- месец и година на производство;  
- име на продуцентот (доколку програмата е созда-

дена од независен продуцент). 
 

Член 5 
Дневна евиденција на радио програмските  

сервиси 
 
Дневната евиденција на радио програмските серви-

си треба да содржи податоци за емитуваните говорни, 
говорно-музички и музички целини, како и за другите 
сегменти од програмскиот сервис, и тоа:   

- датум на емитување; 
- време на емитување; 
- вкупно времетраење; 
- наслов на емитуваната содржина; 
- вид аудио програма или програмски сегмент (спо-

ред Упатството за начинот на класификација на видо-
вите аудиовизуелни и аудио програми); 

- тип на производство на аудио програмата (соп-
ствено производство или туѓа програма);  

- земја на производство (кога станува збор за туѓа 
програма); 

- месец и година на производство. 
 

Член 6 
Обврска за доставување податоци за емитуваната 

програма 
 
Радиодифузерите треба редовно да го следат испол-

нувањето на своите програмски обврски утврдени со 
Законот, подзаконските акти и со програмскиот кон-
цепт кој е составен дел од дозволата за емитување 
програмски сервис, врз основа на внесените податоци 
во дневната евиденција на емитуваната програма.   

На барање на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, радиодифузерите се должни да дос-
тават податоци за емитуваните содржини на програ-
мскиот сервис. 

 
III. СНИМАЊЕ НА ИЗЛЕЗНИОТ СИГНАЛ И  

КВАЛИТЕТ НА СНИМКИТЕ ОД ЕМИТУВАНАТА 
ПРОГРАМА 

 
Член 7 

Снимање на излезниот сигнал 
 
Радиодифузерите се должни да го снимаат излезни-

от сигнал на својата емитувана програма во облик ка-
ков што се распространува преку терестријален преда-
вател, преносен капацитет на дигитален терестријален 
мултиплекс, јавна електронска комуникациска мрежа 
или сателит.   

Излезниот сигнал и сигналот што се гледа/слуша на 
приемниците треба да бидат идентични. 

 
 

1 Упатството за начинот на класификација на видовите 
аудиовизуелни и аудио програми, на кое се реферира во 

членовите 4 и 5 од овој Правилник, е објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 171/14. 
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Снимањето на излезниот сигнал се врши секој-
дневно, односно започнува во 00:00 часот и завршува 
во 24:00 часот.      

 
Член 8 

Формат на снимките и обврска за нивно  
доставување 

 
Снимките од емитуваната дневна програма, радио-

дифузерите се должни да ги чуваат најмалку 60 дена по 
емитувањето, складирани во датотеки означени според 
датумот на емитувањето на излезниот сигнал.     

На барање на Агенцијата, радиодифузерите се 
должни во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на 
барањето, да достават исечок или интегрална автентич-
на снимка од емитуваната дневна програма, во еден од 
следните формати: MP4 (H.264 AVC), AVI, ASF, WMF 
или друг дигитален формат.  

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  9 

Со влегувањето во сила на овој Правилник,  преста-
нува да важи Правилникот за техничките услови при 
задолжително снимање, чување и доставување на еми-
туваната програма („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 41/11). 

 
Член 10 

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

 
Бр. 01-1878/1 Агенција за аудио и 

12 март 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги 
Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 
___________ 

1382. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став 

1 алинеја 11 и член 89 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 
132/14), а во врска со член 15 став 1 алинеја 7 и член 39 
став 1 алинеја 11 од Деловникот за работа на Агенција-
та за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр. 01-
4351/1 од 29.8.2014 година, и во согласност со Заклучо-
кот на Советот на Агенцијата бр. 02-1783/2 од 
12.3.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги, на 10-та седница од-
ржана на 12.3.2015 година, донесе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА ПРАВОТО НА КРАТКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
НАСТАНИ ЗА КОИ СЕ СТЕКНАТИ ЕКСКЛУЗИВНИ 

ПРАВА ЗА ЕМИТУВАЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет 
 
1. Со ова Упатство се уредува правото на кратко из-

вестување за настани за кои постои висок интерес кај 
јавноста, а за кои ексклузивни права за емитување 
има/ат стекнато радиодифузер/и од Република Македо-
нија, и се утврдуваат начините за пристап до сигналот 
на тој радиодифузер/и, односно за обезбедување сним-
ки од настанот. 

Цели 
 
2. Целта на ова Упатство е да обезбеди примена на 

одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги за остварување на правото на кратко из-
вестување, за да не биде повредено правото на јавнос-
та да биде информирана за настаните за кои постои 
висок интерес, поради тоа што радиодифузер има ек-
склузивни права за емитување или реемитување на 
таков настан. 

 
Поимник 

 
Поимите употребени во ова Упатство  

го имаат следново значење 
 
3. Кратко известување се кратки звучни и/или ви-

део секвенци за настани важни за јавноста за да и се 
овозможи на публиката на секундарниот радиодифузер 
во дадена земја да има доволен преглед на суштински-
те аспекти од настанот за кој одреден радиодифузер 
има ексклузивни права. 

Намената на кратките известувања е да бидат вклу-
чени во вестите со редовен термин на секундарните ра-
диодифузери, но ова не го спречува примарниот радио-
дифузер да користи кратки известувања во сопствените 
програми или да ги употреби на друг начин по соп-
ствен избор. 

4. Настан за кој постои висок интерес кај јавноста е 
кој било настан, без оглед дали е организиран или не, 
за кој примарен радиодифузер има стекнато ексклузив-
ни права за телевизиско емитување и кој, според мис-
лењето на еден или повеќе радиодифузери од земјата 
на примарниот радиодифузер или од други земји, е од 
особен интерес за нивната публика. 

5. Примарен радиодифузер е радиодифузерот што 
има ексклузивни права за емитување настан за кој по-
стои висок интерес кај јавноста. 

Може да има повеќе од еден примарен радиодифу-
зер (на пример, кога неколку радиодифузери дејствува-
ат како асоцијација за да стекнат ексклузивни права за 
спортски настани). 

6. Секундарен радиодифузер е кој било радиодифу-
зер (од земјата на примарниот радиодифузер или од 
друга земја) што сака да обезбеди информации преку 
кратко известување за настан за кој постои висок инте-
рес кај јавноста, а за кој друг радиодифузер има ек-
склузивни права.  

7. Ексклузивни права се права кои еден радиодифу-
зер договорно ги стекнал од организаторот на наста-
нот, од сопственикот на објектите каде што се одржува 
настанот, од авторите и/или од другите иматели на 
права, со цел ексклузивно да го емитува настанот за да-
дено географско подрачје. 

8. Организиран настан за кој постои висок интерес 
кај јавноста е кој било спортски, културен, општествен, 
политички и сл. настан кој е резултат на одлуката на 
организатор и кој е организиран од правни или физич-
ки лица. Во случаи кога пристапот на јавноста до об-
јектот во кој се одржува настанот е забранет или огра-
ничен (на пример, за одредени големи културни или 
општествени настани), нивното емитување преку теле-
визија може да биде дотолку позначајно. Во вакви слу-
чаи, остварувањето на ексклузивните права може да 
има големи последици врз правото на јавноста на прис-
тап до информации. 
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9. Неорганизиран настан за кој постои висок инте-
рес кај јавноста е актуелен настан, какви што се оние за 
кои обично се известува во вести и во дневно-инфор-
мативни програми (на пример, несреќа, природна ка-
тастрофа, оружен конфликт). Во најголем број случаи, 
кој било радиодифузер може да информира за ваков 
настан бидејќи пристапот е слободен (на пример, исте-
кување нафта во море). Во некои случаи, пристапот до 
неорганизирани настани за кои постои висок интерес е 
ограничен, затоа што сопственикот на објектот одлу-
чил така (на пример, управата на рудник може да одлу-
чи да го забрани пристапот на повеќе од еден радиоди-
фузер до местото на рударската несреќа). До вакво ог-
раничување може да дојде и како резултат на одлука на 
властите донесена поради безбедносни причини (на 
пример, дозволено е само еден радиодифузер да прид-
ружува спасувачка екипа), или на предизвикувачот на 
настанот (на пример, киднаперите на авион дозволува-
ат само еден радиодифузер да влезе во леталото за вре-
ме на слетување поради технички причини). 

 
Услови за остварување на правото на информирање 

на јавноста 
 
10. Со цел да и се овозможи на јавноста да го оства-

ри своето право на информирање, сопственичкото пра-
во на примарниот радиодифузер треба да биде предмет 
на ограничувања што се во согласност со условите по-
ставени подолу. 

 
II. ОПШТИ ПРИНЦИПИ 

 
Начини за пристап до преносниот  

сигнал 
 
11. Секундарниот радиодифузер има право на прис-

тап до настаните за кои постои висок интерес кај јав-
носта под фер, разумни и недискриминирачки услови.  

12. Секундарниот радиодифузер може да пристапи 
до настанот за кој постои висок интерес кај јавноста на 
два начина: 

- Снимајќи го сигналот на примарниот радиодифу-
зер со цел да подготви кратко известување и/или 

- Преку пристап до местото на одржување на наста-
нот со цел да подготви кратко известување.  

 
Подготвување кратко 

 известување 
 
13. Секој радиодифузер има право, под еднакви 

услови, да обезбеди информации за настан за кој по-
стои висок интерес кај јавноста преку кратко известу-
вање, во согласност со договорот со примарниот ра-
диодифузер.  

14. Секундарниот радиодифузер има право на сло-
боден избор на кратки исечоци од преносниот сигнал 
на примарниот радиодифузер, со тоа што треба најмал-
ку да го означи нивниот извор.  

15. Кога организиран настан за кој постои висок ин-
терес кај јавноста се организира во делови, секој посе-
бен дел се смета за посебен настан.  

16. Ако организираниот настан трае неколку дена, 
секундарниот радиодифузер има право секој ден да 
емитува најмалку по едно кратко известување.  

17. Краткото известување може да трае најмногу до 
90 секунди.  

Користење на краткото известување 
 
18. Краткото известување подготвено од секундар-

ниот радиодифузер може да биде користено само од тој 
радиодифузер и емитувано само во рамките на инфор-
мативните програми со редовен термин (вести и спорт-
ски вести). 

19. Секундарниот радиодифузер не смее да прави 
цела програма или голем дел од таква програма преку 
кратки известувања за поврзана серија на настани и на 
тој начин да произведе актуелно-информативни прог-
рами. 

20. Секундарниот радиодифузер не смее да го еми-
тува краткото известување за организиран настан за кој 
постои висок интерес кај јавноста, пред примарниот 
радиодифузер да ја емитува главната снимка од наста-
нот за кој ги поседува правата.  

Ова главно емитување треба да се реализира, нај-
доцна, во првиот ударен термин по секоја поединечна 
целина на настанот важен за јавноста. 

21. Краткото известување треба јасно да го наведе 
името и/или да го вметне логото на примарниот радио-
дифузер, како извор на материјалот, во случаите кога 
краткото известување е подготвено од сигналот на при-
марниот радиодифузер. 

22. Краткото известување што веќе било емитувано 
не треба повторно да се користи, освен ако има директна 
врска меѓу неговата содржина и друг актуелен настан. 

23. Севкупниот оригинален програмски материјал 
(снимката од сигналот или од местото на настанот) 
што го поседува секундарниот радиодифузер, а го ис-
користил за подготвување кратко известување, треба 
да се уништи по подготвувањето на известувањето, за 
што треба да биде известен и примарниот радиодифу-
зер. 

 
Финансиски услови 

 
24. Примарниот радиодифузер не треба да му нап-

лати на секундарниот радиодифузер за краткото извес-
тување, освен доколку меѓусебно не се договорат пои-
наку.  

25. Од секундарниот радиодифузер не смее да се 
бара финансиски надоместок за чинењето на правата за 
телевизиско емитување. 

26. Ако на секундарниот радиодифузер му е дозво-
лен пристап до местото на настанот, организаторот на 
настанот или сопственикот на објектот треба да има 
можност да му наплати за сите неопходни трошоци 
што се појавиле дополнително.  

 
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
27. Со влегувањето во сила на ова Упатство преста-

нува да важи Упатството за правото на кратко известу-
вање за настани за кои се стекнати ексклузивни права 
за емитување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 133/06).  

28. Ова Упатство влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 01-1873/1 Агенција за аудио и 

12 март 2015 година аудиовизуелни медиумски услуги 
Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, с.р. 



 Стр. 66 - Бр. 40                                                                                         13 март 2015 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1383. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДОО-
ЕЛ Струмица, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 11.3.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА 

ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ванчо Прке“ 
бр.18 Струмица, му се одобрува користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од 
хидроелектроцентралата МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“ со инста-
лирана моќност од 200 kW и со локација на КП бр. 468, 
КО Нов Дојран, Општина Дојран. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштвото за научни дејности 

ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. 
„Ванчо Прке“ бр.18 Струмица; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-186; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
лата МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“; 

- податоци за локација на електроцентралата:  КП 
бр. 468, КО Нов Дојран, Општина Дојран;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 200 
kW (една генераторска единица со моќност од 200 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.500.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ТОП-
ЛЕЦ“, УП1 бр.08-180/14 од 4.11.2014 година, односно 
се одобрува користење на повластените тарифи за од-
делните блокови, според следната табела: 

 

Блок 
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

по блокови (kWh) 

Повластена тарифа 
за испорачаната 

електрична енергија 
по блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-23/15  

11 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

1384. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за производство на електрична енер-
гија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, за ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 11.3.2015 година, донесе 

 

О Д Л У  КА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје – Кисела Вода, му се одобрува користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од хидроелектроцентралата МХЕЦ „Брза Вода 2“ - 
реф.бр. 94 со инсталирана моќност од 960 kW и со ло-
кација на КП.бр.694 КО Ѓемо, Општина Тетово. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 
ламела 4/2, Скопје – Кисела Вода; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-55; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
лата МХЕЦ „Брза Вода 2“ - реф.бр. 94; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.694 КО Ѓемо, Општина Тетово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 960 
kW (една генераторска единица со моќност од 960 
kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.469.425 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Брза Вода 
2“ - реф.бр. 94, УП1 бр.08-242/12 од 25.3.2013 година, 
односно се одобрува користење на повластените тари-
фи за одделните блокови, според следната табела: 



13 март 2015  Бр. 40 - Стр. 67 

 
 

Блок 

Kоличинa на испора-
чана електрична 

енергија по блокови 
(kWh) 

Повластена тарифа за 
испорачаната елек-
трична енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

 
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-25/15  

11 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

1385. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за производство на електрична енер-
гија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, за ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 11.3.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје – Кисела Вода, му се одобрува користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од хидроелектроцентралата МХЕЦ „Брза Вода 1“ - 
реф.бр. 96 со инсталирана моќност од 960 kW и со ло-
кација на КП.бр.317 КО Ѓермо, Општина Тетово. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 
ламела 4/2, Скопје – Кисела Вода; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-57; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
лата МХЕЦ „Брза Вода 1“ - реф.бр. 96; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.317 КО Ѓермо, Општина Тетово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 960 
kW (една генераторска единица со моќност од 960 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.242.604 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Брза Вода 
1“ - реф.бр. 96, УП1 бр.08-244/12 од 25.3.2013 година, 
односно се одобрува користење на повластените тари-
фи за одделните блокови, според следната табела: 

 

Блок 
Kоличинa на испорача-
на електрична енергија 

по блокови (kWh) 

Повластена тарифа 
за испорачаната 

електрична енергија 
по блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 
II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 
III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 
IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 
V > 700.000 4,50 

 
- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

 
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-29/15  

11 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

1386. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА ДОО-
ЕЛ Струмица, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 11.3.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за научни дејности ЕЗОТЕРНА 

ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. „Ванчо Прке“ 
бр.18 Струмица, му се издава решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“ со 
инсталирана моќност од 200 kW и со локација на КП 
бр. 468, КО Нов Дојран, Општина Дојран. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за научни дејности 

ЕЗОТЕРНА ДООЕЛ Струмица, со седиште на ул. 
„Ванчо Прке“ бр.18 Струмица; 
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- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-186; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
лата МХЕЦ „ТОПЛЕЦ“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 
бр. 468, КО Нов Дојран, Општина Дојран;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 200 
kW (една генераторска единица со моќност од 200 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.500.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
11.3.2035 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-22/15  

11 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

1387. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за производство на електрична енер-
гија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, за из-
давање на решение за стекнување на статус на повлас-
тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 11.3.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје – Кисела Вода, му се издава решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Брза Вода 2“ - 
реф.бр. 94 со инсталирана моќност од 960 kW и со ло-
кација КП.бр.694 КО Ѓемо, Општина Тетово. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 
ламела 4/2, Скопје – Кисела Вода; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-55; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
лата МХЕЦ „Брза Вода 2“ - реф.бр. 94; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.694 КО Ѓемо, Општина Тетово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 960 kW 
(една генераторска единица со моќност од 960 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.469.425 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
11.3.2035 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-24/15  

11 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

1388. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и 
член 17, став 1 од Правилникот за повластени произво-
дители на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барање-
то на Друштвото за производство на електрична енер-
гија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, за из-
давање на решение за стекнување на статус на повлас-
тен производител на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 11.3.2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-импорт Скопје, 
со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.1 ламела 4/2, 
Скопје – Кисела Вода, му се издава решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Брза Вода 1“ - 
реф.бр. 96 со инсталирана моќност од 960 kW и со ло-
кација на КП.бр.317 КО Ѓермо, Општина Тетово. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на 

електрична енергија БНБ ЕНЕРЏИ ДОО експорт-им-
порт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ла-
мела 4/2, Скопје – Кисела Вода; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-57; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
лата МХЕЦ „Брза Вода 1“ - реф.бр. 96; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.317 КО Ѓермо, Општина Тетово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 960 kW 
(една генераторска единица со моќност од 960 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 3.242.604 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
11.3.2035 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-28/15  

11 март 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1389. 
Врз основа на член  157 став (1) точка 1, а во врска 

со член 185 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 
97/14, 113/14,  160/14,  188/14 и 20/15), Управниот од-
бор на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 5.3.2015 
година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 
ВО ДОМОВИТЕ И СТАНОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ 
СО КОИ УПРАВУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МА-
КЕДОНИЈА, ФУНКЦИЈАТА И ДЕЈНОСТА НА 
ОВИЕ ОБЈЕКТИ КАКО И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ  

ЗА НИВНОТО РАБОТЕЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдуваат начинот и услови-

те за сместување во домовите и становите за живеење, 
функцијата и дејноста на овие објекти како и начинот и 
условите за нивното работење,   со кои управува Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија (во понатамошниот текст: Фондот). 

 
Член 2 

(1) Становите во домовите се наменети за сместува-
ње на корисници на пензија и истите се доделуваат  во 
согласност со овој правилник. 

(2) Просториите во  приземјето од домот (деловни-
от простор) се издаваат под закуп  согласно со Правил-
никот за начинот и условите за продажба и давање под 
закуп на деловен простор во сопственост или трајно 
користење на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија и Законот за продажба и 
давање под закуп на деловните згради и деловните 
простории на Република Македонија.  

 
Член 3 

Со домовите  и становите наменети за сместување 
на корисници на пензија во Скопје, Фондот управува 
на тој начин што во истите има ангажирано управители 
кој се грижат за функционирање на истите согласно со 
овој правилник, додека со домовите и становите наме-
нети за сместување на корисници на пензија кои се на-
оѓаат во другите градови во Република Македонија,  
раководи Раководителот на  Филијалата или Деловни-
цата во тој град. 

 
Член 4 

Фондот се грижи за тековното и инвестиционото 
одржување на  заедничките простории во  домовите во 
согласност со издвоените финансиски средства во Бу-
џетот на Фондот за таа намена, додека  за одржувањето 
на становите се грижат самите корисници на станот кој 
го имаат добиено на користење  согласно  со овој пра-
вилник. 

 
Член 5 

Стан на користење под закуп, во домовите за живе-
ење на корисниците на пензија, може да добие  корис-
ник на пензија  и корисник на пензија со неговиот соп-

ружник, доколку живеат на територија на Република 
Македонија и  кои можат самостојно да се грижат за 
себе и  не им е потребна нега од трето лице (во поната-
мошниот текст: корисник на стан). 

 
Член 6 

За користење на стан под закуп, на корисникот на 
станот му се врши задршка од пензијата за закупнина 
чија висина ја утврдува Управниот одбор на Фондот, 
дадена во табелата што следи. 

  
 Пензионерски  домови цена за 1м2 во денари 

1 Скопје 23,00 
2 Гостивар 23,00 
3 Гевгелија 20,00 
4 Прилеп 20,00 
5 Кочани 19,00 
6 Виница 20,00 
7 Делчево 20,00 
8 Куманово 22,00 
9 Крива Паланка 22,00 
10 Свети Николе 18,00 
11 Пробиштип 20,00 

 
II. ОРГАНИ И ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕСТАНБЕН 

ПРОСТОР ПОД ЗАКУП 
 

Член 7 
(1) Постапката за стекнување со право за  сместува-

ње во  домовите за живеење на корисниците на пензија 
со кои управува Фондот, ја спроведува Комисија  фор-
мирана од директорот на Фондот. 

(2) Комисијата е составена од 5 (пет) члена и тоа: 
двајца претставници од Фондот, двајца претставници 
од Министерството за труд и социјална политика и 
еден претставник од Министерството за финансии.  

 
Член 8 

(1) Членовите на Комисијата од своите редови из-
бира претседател на Комисијата  кој  раководи со  ра-
ботата на комисијата.  

(2) Комисијата полноважно работи и одлучува со 
мнозинство гласови.  

(3) Комисијата има мандат од 2 (две ) години. 
 

Член 9 
(1) Комисијата после конституирањето донесува де-

ловник за работа за својата работа. 
(2) Административно – стручните работи за потре-

бите на Комисијата ги врши  Одделението за стопани-
сување со имотот на Фондот. 

 
Член 10 

Комисијата при одлучувањњето за сместување во 
домовите и становите за живеење на корисници на пен-
зија, користи софтверска апликација за електронска 
распределба на станови,  изработена од страна на Фон-
дот. 

 
Член 11 

Комисијата ги врши следните работи: 
- Објавува оглас за слободни станови, доколку  на 

ранг листата нема рангирани баратели  за стан; 
- Ги разгледува пристигнатите барања  најмалку ед-

наш во месецот и за истите донесува одлуки; 
- За позитивните одлуки изготвува бодовна листа;  
- Бодовните листи  ги  внесува во  веќе  постојните 

ранг листи за секое подрачје посебно; 
- Ја утврдува фактичката состојба  на лице место.  
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Член 12 
Барање за сместување во пензионерските домови се 

поднесува во архивата на филијалите и деловниците на 
Фондот, според место на живеење на корисникот на 
пензија.  

 
Член 13 

Пристигнатите барања до филијалите и деловници-
те се доставуваат до Комисијата во електронска и хар-
тиена форма. 

 
Член 14 

(1) Кон барањето , пополнето своерачно на готов 
формулар кој е објавен на веб  страната на Фондот,  се 
доставуваат и  следните документи: 

- извод од матична книга на венчаните, (доколку  
барателот  има брачен другар), 

- извод од матична книга на умрени (доколку бара-
телот е вдовец или вдовица), 

- уверение  од УЈП за остварени приходи, 
- потврда за имотна состојба од Агенција за катас-

тар на недвижности, 
- имотен  лист (ако е  потребен),  
- доколку бракот престанал- решение/пресуда за 

развод на бракот,  
- лична карта за себе и за брачниот другар (на 

увид), 
- доказ за имотна состојба пред да остане без имот 

(договор  за оттуѓување на имотот ако поседувал бара-
телот или брачниот другар ), 

- договор за закуп ако живее  во изнајмен стан, 
- потврда од лекар за психофизичка состојба на ба-

рателот, 
- членови на потесно семејство  со лични податоци, 
- изјава од барателот дека се согласнува да се из-

врши  проверка на висината на штедниот влог.   
(2) Комисијата по службена должност прибавува 

документ за висината на пензијата 
(3) Комисијата има право да побара и други доку-

менти и докази, согласно со закон,  доколку оцени дека 
се од влијание за донесување на правилна одлука. 

(4) Комисијата по службена должност проверува 
дали барателот е корисник на пензија од друга држава.  

 
III. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО   
ПРАВО ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО ПЕНЗИОНЕРСКИТЕ  

ДОМОВИ 
 

Член 15 
Становите во домовите за живеење на корисниците 

на пензија со кои стопанисува Фондот се наменети за 
корисници на пензија кои оствариле право на пензија, 
според одредбите од Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување.   

 
Член 16 

(1) За сместување во дом за живеење на корисници-
те на пензија, барателите треба да ги исполнуваат след-
ните критериуми: 

- да не поседува имот на свое име и на име на соп-
ружникот, најмалку 5 години до денот на поднесување 
на барањето, а доколку на подрачјето на филијалите 
каде има пензионерски домови, а во моментот нема ба-
ратели за сместување во слободните станови, поради 
неисполнување на критериумот за непоседување имот 
најмалку 5 години, тогаш овој критериум може да не се 
земе во предвид при одлучувањето 

- да не остварува други приходи, освен пензиски 
примања; 

- да нема штеден влог повисок од  300.000,00 де-
нари; 

- да не поседувал стан или куќа поголема од 120м², 
без оглед кога е оттуѓена, (доколку оттуѓил два или по-
веќе станови или куќи се пресметува вкупната пов-
ршина) 

- да може самостојно да опстојува и да се грижи за 
одржување на станот. 

(2)Барателот доставува изјава, заверена на нотар, со 
која определува лице кое што ќе ја  превземе обврската 
за згрижување на корисникот на станот доколку на ис-
тиот ќе му се влоши здравствената состојба и нема да 
биде во можност самиот да се грижи за себе и за од-
ржување на станот, како и за редовно помирување на 
сите комунални трошоци кои се однесуваат за користе-
ње на станот.  

(3) Исполнувањето на горенаведените критериуми 
треба да е поткрепено со документација издадена од 
соодветни надлежни институции. 

 
Член 17 

(1) Комисијата во исклучителни случаи  може да 
донесе одлука за вселување на корисник на пензија без 
примена на  наведените критериуми само  кога поради  
елементарни  непогоди   барателот нема каде да живее. 

 
Член 18 

(1) По некомплетните барања комисијата нема да 
носи одлука и писмено, во рок од 5 дена,  ќе го извести 
барателот во рок од 30 дена да го комплетира барањето 
и после комплетирањето на барањето ќе донесе одлука. 

(2) Корисникот на пензија кој не ги исполнува ус-
ловите за стекнување со право за сместување во дом ќе 
биде писмено известен, по завршувањето на поста-
пката. 

(3) Против одлуката на комисијата, незадоволниот 
барател може да поднесе приговор, во рок 15 дена од 
приемот на известувањето, преку првостепената коми-
сија до Управниот одбор на Фондот. 

(4) Управниот одбор на Фондот е должен да одлучи 
по приговорот во  рок од 30 дена.  

(5) Решението  на  Управниот одбор е  конечно. 
(6) Доколку подносителот на приговорот и со ова 

решение  е незадоволен може да покрене управен спор 
согласно Законот за општа управна постапка. 

 
IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

СТАН ЗА КОРИСТЕЊЕ ПОД ЗАКУП 
 

Член 19 
(1) Од сите баратели за кои се носи Одлука дека се 

стекнале со право за сместување во домовите за живее-
ње на корисници на пензија, комисијата изработува 
ранг листи за редоследот (приоритетот) на доделување 
стан. 

(2) Ранг листатите се изработуваат за секој  град  
посебно со примена  на  електронскиот софтвер и исти-
те се достапни на увид преку веб страната на Фондот.   

 
Член 20 

(1) Ранг листата се составува врз основ на остваре-
ни бодови согласно следните критериуми: 

- за висина на примања (пензија) до…....70  бодови, 
- за услови на живеење (закуп, во колкав простор 

живее, број и возраст на членови на семејство со кое 
живее) до....................................................... 30 бодови, 

(2) Комисијата може да изврши увид со посета на  
барателот и за истото составува записник. 
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Член 21 
(1)  Бодовите за висината на пензија се утврдуваат 

на следниот начин: 
- за висина на  пензија  до  10.000,00 ден.... 70 бодови 
- за висина на  пензија  од  10.001,00 до  11.000,00 

ден. ................................................................ 65 бодови 
- за висина на  пензија  од  11.001,00 до  12.000,00 

ден. ................................................................ 60 бодови 
- за висина на  пензија  од  12.001,00 до  13.000,00 

ден. ................................................................ 55 бодови 
- за висина на  пензија  од  13.001,00 до  14.000,00 

ден. ................................................................ 50 бодови 
- за висина на  пензија  од  14.001,00 до  15.000,00 

ден. ................................................................ 45 бодови 
- за висина на  пензија  од  15.001,00 до  16.000,00 

ден. ................................................................ 40 бодови 
- за висина на  пензија  од  16.001,00 до  17.000,00 

ден. ................................................................ 35 бодови 
- за висина на  пензија  од  17.001,00 до  18.000,00 

ден. ................................................................ 30 бодови 
- за висина на  пензија  од  18.001,00 до  19.000,00 

ден. ................................................................ 25 бодови 
- за висина на  пензија  од  19.001,00 до  20.000,00 

ден. ................................................................ 20 бодови 
- за висина на  пензија  повисока од 20.000, 00 

ден. .................................................................10 бодови 
 
(2) При утврдување на бодовите од став (1) од овој 

член се зема предвид и пензијата остварена од друга 
држава, доколку корисникот на пензија остварил пен-
зија од друга држава со примена на одредбите од дого-
ворите за социјално осигурување. 

(3) Бодовите  според условите на живеење се опре-
делуваат на следниот начин: 

. ако барателот живее  во изнајмен станбен простор,  
а висината на пензијата изнесува до 10.000,00 денари  
се доделуваат   30 бодови; 

- ако барателот живее  во изнајмен станбен простор,  
а висината на пензијата изнесува од 10.001,00 до 
15.000,00 денари  се доделуваат   25 бодови; 

- ако барателот живее  во изнајмен станбен простор,  
а висината на пензијата изнесува од 15.001,00 до 
20.000,00 денари  се доделуваат   20 бодови; 

- ако барателот живее  во изнајмен станбен простор,  
а висината на пензијата изнесува повеќе од 20.000,00 
денари  се доделуваат   10 бодови. 

- ако барателот живее заедно со своето потесно се-
мејство, а здравствената состојба на членовите на по-
тесното семејство е загрозена се доделуваат  15 бодови. 

- доколку барателот живее во стан заедно со повеќе 
членови од неговото потесно  семејство   се  доделува-
ат   10 бодови. 

 
Член 22 

  Договорот за сместување на барателите од ранг 
листата во домовите за живеење на корисници на пен-
зија, го врши  Одделението за стопанисување со имо-
тот на Фондот, редоследно од ранг листата. 

 
Член 23 

(1) Доколку повеќе корисници на пензија имаат ист 
број на бодови, предност има оној кој има добиено по-
веќе бодови за услови за живеење. 

(2) Доколку повеќе корисници имаат исти бодови за 
услови за живот предност ќе се даде на тој корисник на 
пензија кој има пониски примања.  

(3) Еднаш стекнатото право за сместување во дом 
за живеење на корисниците на пензија е трајно, освен 
доколку не настанат промени во врска со критериумите 
од член 16 од овој Правилник.  

(4) Фондот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија еднаш годишно ќе врши проверка 
на имотната состојба на корисниците на пензија кои 
добиле одлука за користење на стан и на  вселените ко-
рисници на пензија и тоа за имотната состојба со елек-
тронска проверка преку УЈП и преку Агенција за катас-
тар на недвижности и останатите критериуми од член 
16 на овој правилник. 

 
Член 24 

(1) Врз основ на конечна одлука за стекнување со 
право за користење на стан во дом за живеење на ко-
рисници на пензија и конечната ранг листа, Фондот и 
закупецот склучуваат договор за закуп. 

(2) Договорот за закуп на стан се склучува во 
писмена форма и истиот во име на Фондот го потпишу-
ва директорот на Фондот или од него овластен работ-
ник. 

 
Член 25 

Договорот за закуп на стан во дом за живеење на 
корисници на пензија ги содржи следните податоци: 

- договорни страни, 
- основ за склучување на договорот, 
- домот за живеење на корисници на пензија во кој 

се наоѓа станот, спрат, број, површина на станот и из-
носот на закупнината, 

- датум на почеток на важноста на договорот, 
- место и датум на  склучувањето на договорот, 
- правата и обврските на закупецот за користење на 

заедничките простории и уреди во домот, 
- обврските на закупецот за наменско користење на 

станот, тековното одржување, 
- редовно плаќање на сметките за потрошена елек-

трична енергија, топлинска енергија, вода како и од-
ржувањето на хигиената во заедничките простории, ли-
фтови и скалила. 

- трошоците за нотарска заверка на договорот се на 
товар на закупецот. 

 
Член 26 

(1) При вселувањето, односно примопредавање на 
станот се изготвува записник во кој се констатира сос-
тојбата во која станот се предава односно прима. 

(2) Записникот е составен дел на договорот. 
(3) Евентуално направена штета во станот како и 

предизвикана штета кај станарите, ја надоместува ко-
рисникот на станот кој ја предизвикал. 

 
Член 27 

(1) Фондот може да го раскине договорот со заку-
пецот во следните случаи кога закупецот:  

- станот ќе го  користи спротивно на одредбите од 
договорот за закуп или на начин со кој станот, заеднич-
ките простории или уреди, по вина на закупецот се 
уништуваат; 

- не дозволува во станот да се извршат работи што 
се неопходни за отстранување на дефектите во тој или 
друг стан, а тие не може да се отстранат на друг начин; 

- го издаде станот или дел од станот во подзакуп; 
- го користи станот со лица кои не се наведени  во 

договорот; 
- врши преправки и адаптации без добиена соглас-

ност од Фондот; 
- го користи станот на начин со кој се попречува 

или оневозможува на другите корисници нормално и 
мирно користење; 

- не ги плаќа редовно трошоците за користењето на 
станот, заедничките простори и уреди; 
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- не го користи станот подолго од четири месеци во 
текот на годината, а отсуството не е заради лекување 
или нема одобрение од Фондот; 

- не ја одржува хигиената во станот, терасата и за-
едничките простории. 

(2) Фондот може да го раскине договорот со заку-
пецот доколку настанат промени во имотната состојба 
или остварува приходи под други услови.   

 (3)  Закупецот, корисник на станот може да го рас-
кине договорот во секое време, со писмено известува-
ње и доказ дека ги има измирено сите обврски спрема 
Фондот и другите трошоци, заклучно со денот на при-
мопредавање. 

 (4) Трошоците за евентуално присилно извршува-
ње и иселување се на товар на закупецот. 

 
Член 28 

(1) Раскинување на договорот поради причините 
наведени во член 27 од овој правилник, следи по прет-
ходна опомена со даден рок, во кој рок закупецот не ги 
отстранил причините кои го предизвикале раскинува-
њето на договорот. 

(2) При раскинувањето  на договорот за закуп, за-
купецот се известува по писмен пат, со препорачана 
поштенска пратка.  

(3) Отказниот рок трае 30 дена од денот на известу-
вањето. 

 

Член 29 
Со влегувањето во сила на овој Правилник, преста-

нува да важи Правилникот за начинот и условите за 
стекнување со право за доделување на станбен простор 
под закуп во домовите за живеење на корисници на 
пензија со кои управува Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.2/13 ). 

 
Член 30 

Во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на 
овој правилник, Фондот по службена должност ќе из-
врши ажурирање на постојните ранг листи утврдени 
пред влегувањето во сила на овој правилник како и 
листите пред започнување со работа на Комисијата од 
член 7 од овој правилник, согласно критериумите и ус-
ловите од овој правилник.  

 
Член 31 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“, 
освен членовите 7 и 10 од овој Правилник, кои ќе за-
почнат да се  применуваат од 1 jуни 2015 година. 

 
Бр. 02-1332/2 Управен одбор 

5 март 2015 година Претседател, 
Скопје Јасмина Иванова, с.р. 
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