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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3598. 

Врз основа на член 11-а од Законот за податоците 

во електронски облик и електронски потпис („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.34/2001, 6/2002 и 

98/2008), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 29.10.2013 година, донесе  

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-

ТА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И НАЧИН НА КОРИС-

ТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ ЗА СПРО-

ВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ 

 

Член 1 

Во Уредбата за воспоставување и начин на користе-

ње на информацискиот систем за спроведување на по-

стапката за издавање на одобрение за градење по елек-

тронски пат (“Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.83/13) во насловот по зборовите “постапката 

за издавање на одобрение за градење“ се додаваат збо-

ровите “и  на други акти за градење“. 

  Стр. 
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за скокање со падобрани ..................... 17 
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ците во работата на депозитарот и 
корисниците на неговите услуги 
(пречистен текст) ................................. 21 

3623. Објава за движењето на индексот на 
цените на мало во Република Македо-
нија за месец октомври 2013 година.........  24 

 Огласен дел....................................... 1-88 
 

 
 

 
Член 2 

Во членот 1 по зборот „градење“ се додаваат зборо-
вите “како и за одобрување на идеен проект, за измени 
во текот на изградбата, за промена на инвеститор, за 
издавање на одобрение за подготвителни работи, за из-
давање на решение за градбите од член 73 од Законот 
за градење, за реконструкција, пренамена, адаптација и 
за издавање на одобрение за употреба за градбите од 
прва категорија од член 57 од Законот за градење (во 
понатамошниот текст:други акти за градење).“ 

 
Член 3 

Членот 2 се менува и гласи: 
„Информацискиот систем од член 1 на оваа уредба 

е достапен преку интернет и истиот има за цел да овоз-
можи поднесување на барање за добивање на одобре-
ние за градење, доградба, надградба и други акти за 
градење, издавање на одобрение за градење, доградба, 
надградба и други акти за градење, во електронска 
форма, како и да се воспостави хармонизиран систем 
за размена на податоци меѓу корисниците.“. 

 
Член 4 

Во член 3 став (1) точка 1 по зборовите „издавање 
на одобрение за градење, доградба и надградба“ се до-
даваат зборовите „како и за други акти за градење.“ 
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Во точката 2 точката на крајот од реченицата се за-
менува со запирка и се додаваат зборовите „како и за 
други акти за градење.“ 

Во точката 3 по зборовите „одобрение за градење“ 
се додаваат зборовите “и за други акти за градење“. 

 
Член 5 

Во член 4 по зборовите „Државен управен инспек-
торат“ по запирката се додаваат зборовите „Државен 
завод за статистика,“. 

 
Член 6 

Во членот 5 во ставот (2) по зборовите „доградба и 
надградба“ се додаваат зборовите „како и други акти за 
градење“. 

 
Член 7 

Во членот 7 во ставот (2) по зборовите „одобренија 
за градење“ се додаваат зборовите „како и за други ак-
ти за градење“. 

 
Член 8 

Во членот 13 по зборовите „доградба и надградба“ 
се додаваат зборовите „како и  други акти за градење“. 

 
Член 9 

Во членот 17 по зборовите „одобрение за градење“ 
се додаваат зборовите „како и за други акти за гра-
дење“. 

 
Член 10 

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

 
Бр. 41-8033/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3599. 
Врз основа на член 20, став 3 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
29.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У КА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ HA ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за вработување зa Република Македонија - Центар за 
вработување Прилеп, му престанува користењето на 
недвижна ствар - деловна просторија, лоцирана на ул. 
Маршал Тито бp.l, КП бр.18791, КО Прилеп, запишана 
во Имотен лист бр.39447, сопственост на Република 
Македонија - непосреден корисник Агенција за врабо-
тување на Република Македонија – Центар за вработу-
вање Прилеп, намена на зграда Б5 - хотелски комлекси, 
влез 1, кат 01,  број  101 со внатрешна површина од 22 
м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Влада на Република Маке-
донија. 

Член З 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Агенцијата за вра-
ботување на Република Македонија и Службата за оп-
шти и заеднички работи на Влада на Република Маке-
донија, во рок од седум дена од денот на влегување во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-6227/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3600. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12 и 119/13), Владата на Република Македонија на 
седница одржана на 29.10.2013 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ЦЕНАТА НА 
ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ОД ЈПВ "ЛИСИЧЕ"-ВЕЛЕС  

КОН ЈКП "ДЕРВЕН" ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

определување на износот на цената на водата за пиење 
од ЈПВ "Лисиче"-Велес кон ЈКП "Дервен" Велес број 
02-345/2 од 29.10.2013 година, донесена од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие на седница одржана на 
29.10.2013 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-6714/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3601. 
Врз основа на член 15, став 5 и член 71, став 5 од 

Законот за градежно земјиште („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 
153/2012, 25/2013 и 137/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2013 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛ-
ГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШ-
ТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА „АКВА ЕЛЕКТРО МАВРОВО ДОО СКОПЈЕ“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за давање под 
долготраен закуп на градежно земјиште и за склучува-
ње на договор за давање под долготраен закуп на гра-
дежно земјиште со непосредна спогодба сопственост 
на Република Македонија со Друштвото за производ-
ство на електрична енергија „АКВА ЕЛЕКТРО МАВ-
РОВО ДОО Скопје“ со седиште на ул. „Венијамин Му-
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чаковски“ бр. 8-4 Скопје и тоа за градежно земјиште 
евидентирано на КП бр.158/07 КО Маврово со површи-
на од 350 м2 и КП бр. 1/2 КО Маврово со површина од 
453 м2 запишани во Имотен лист 1026, кое согласно 
Локалната урбанистичка планска документација за из-
градба на мала хидроелектрана на водоснабдителниот 
цефковод во с. Маврово е во сопственост на Јавно 
претпријатие за комунални дејности Маврово – Мавро-
ви Анови, со референтен број МХЕ1 и МХЕ2. 

 
Член 2 

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

 
Бр.41-6747/1                  Заменик на претседателот  

29 октомври 2013 година   на Владата на Република 
     Скопје                             Македонија, 
                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3602. 

Врз основа на член 20 став (3)  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 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.10.2013 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА  

ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник АД за из-

градба и стопанисување со станбен простор и  со дело-
вен простор од значење за Републиката - Скопје му 
престанува користењето на недвижни ствари  објекти-
згради евидентирани во Имотен лист бр. 2541 за Катас-
тарска општина Пробиштип, сопственост на Република 
Македонија и тоа:  

- КП бр.759 зграда 1 , намена на зграда Д3 влез 1 
ПР со површина од 127 м2 и 

- КП бр.759 зграда 2, намена на зграда Д3 влез 1 ПР 
со површина од 19 м2. 

 
Член 2 

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-
ваат на трајно користење без надомест на општина 
Пробиштип. 

       
Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу АД за изградба и 
стопанисување со станбен простор и  со деловен прос-
тор од значење за републиката - Скопје и општина 
Пробиштип во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука.  

  
Член 4 

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

 
Бр. 41-7114/1 Заменик на претседателот 

22 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3603. 
Врз основа на член 20 став (3)  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 и 137/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.10.2013, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП 

    
Член 1 

Со оваа одлука на општина Пробиштип се даваат на  
трајно користење без надомест недвижни ствари-зем-
јиште, сопственост на Република Македонија евиден-
тирани во Имотен лист бр. 2541 за Катастарска општи-
на Пробиштип, сопственост на Република Македонија 
и тоа:  

- КП бр.758/1 кататарска култура 48300 со површи-
на од 8270 м2,  

- КП бр.758/3 катастарска култура 48300 со пов-
ршина од 1749 м2, 

- КП бр. 759 катастaрска култура  48300 со површи-
на од 16833 м2, 

- КП бр. 759 катастарска култура  500001 со пов-
ршина од 170 м2, 

- КП бр. 759 катастарска култура  500002 со пов-
ршина од 22 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-7114/2 Заменик на претседателот 

22 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3604. 
Врз основа на член 42 став (14) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - 
ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ “МАКЕ-
ДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ“ СКОПЈЕ ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ 

“ПАНЧАРЕВО“, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
 
1. На Акционерското друштво за вршење на енер-

гетски дејности “МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕ-
СУРСИ“ Скопје во државна сопственост се доделува 
концесија за експлоатација на минерална суровина – 
јаглен на локалитетот “Панчарево“, општина Пехчево 
со површина на простор на концесија за експлоатација 
дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави ли-
нии, а точките дефинирани со координати како е даде-
но во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата  X 
Т-1 7.654.000,00 4.635.000,00 
Т-2 7.656.000,00 4.635.000,00 
Т-3 7.656.000,00 4.638.000,00 
Т-4 7.654.000,00 4.638.000,00 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=6,00 
km2. 
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3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за 
концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и 
концесии за вршење на детални геолошки истражувања и 
концесии за експлоатација на минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-7238/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3605. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 29.10.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ-
РАДБА НА Е2-ПОЛИГОН ЗА ОБУКА НА ВОЗАЧИ  

ВО КО КАВАДАРЦИ 2 ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на Е2-полигон за обука на возачи во КО Кава-
дарци 2,  општина Кавадарци. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7363/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3606. 
Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште  (,,Службен весник на Република 
Македонија”, бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2013 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС - Г2 
ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА  КО  

КАРАСЛАРИ, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава  согласност за  трајна  пре-

намена  на земјоделско во градежно земјиште за изра-
ботка на Локална урбанистичка планска документација 
за изградба на стопански комплекс-Г2 лесна и незага-
дувачка индустрија КО Караслари,  Општина Велес.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 276600 м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7369/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3607. 
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр. 38/1996, 38/2002, 40/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 29.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА-
ТА СМЕТКА ЗА 2012 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2012 ГОДИНА  

НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2012 година и Годишниот извештај за рабо-
тењето во 2012 година на ЈПВ Лисиче-Велес бр. 02-
99/5 и 02-99/3 од 26.2.2013 година, усвоени од Управ-
ниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата од-
ржана на 26.2.2013 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-7535/1                   Заменик на претседателот  

29 октомври 2013 година      на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
3608. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за 
јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012 и 119/2013 ) 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 29.10.2013 година донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“  

ДРУГОВО 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување на Статутот на ЈП за водос-
набдување „Студенчица“ Другово, бр.02-1687/1-2/1 од 
8.10.2013 година, донесена од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата, одржана на 8.10.2013 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр. 41-7545/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3609. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 29.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
125.000 литри Еуродизел БС на Град Скопје. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавно сообра-
ќајно претпријатие „Скопје" - Скопје за спроведување 
на акцијата „Ден на дрвото - засади ја својата иднина" 
во есен 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Јавно сообраќајно 
претпријатие „Скопје" - Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-7551/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3610. 
Врз основа на член 43 став (14) од Законот за мине-

рални суровини (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
29.10.2013 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕ-
СОК И ЧАКАЛ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ “ОБЕЛ 
ГРАДБА“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.ГРАД ДЕЛЧЕ-
ВО  НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ДУНИТЕ“, ОПШТИНА  

ДЕЛЧЕВО 
 
1.  На Трговското друштво за производство, тргови-

ја и услуги “ОБЕЛ ГРАДБА“ ДООЕЛ увоз-извоз с.Град 
Делчево  се доделува концесија за експлоатација на ми-
нерална суровина – песок и чакал на локалитетот “Ду-
ните“ , општина Делчево, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 

Т-1 7650719 4639526 
Т-2 7650715 4639633 
Т-3 7650753 4639637 
Т-4 7650770 4639569 
Т-5 7650753 4639567 
Т-6 7650757 4639529 
 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0.004554 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената концесија 
од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за 
концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на 
висината на надоместоците за издавање на дозволи и кон-
цесии за вршење на детални геолошки истражувања и кон-
цесии за експлоатација на минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, Догово-
рот за концесија ќе го потпише министерот за економија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

   
Бр. 41-7556/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3611. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005,150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
29.10.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНАТА СТВАР НА ИМЕ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижната 
ствар на КП бр. 14818/1 м.в. 11 Октомври, број на зграда 1 , 
намена на зграда и друг објект В4, намена на посебен дел од 
зграда 1, намена на зграда и друг објект В4 , влез/број на по-
себен дел од зграда 1- ПО, намена на посебен дел на зграда 
„П“ со внатрешна површина од 92 м2 за КО Куманово, на 
име на Република Македонија, во јавната книга за запишува-
ње на права на недвижностите. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

Бр. 41-7564/1                                                                                                                      Заменик на претседателот 
29 октомври 2013 година                                                                                                                      на Владата на Република 
               Скопје                                                                                                                    Македонија, 

                                                                                                                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3612. 
Врз основа на член 54 – а, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 29.10.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  
ЗА КУЛТУРА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Национална и Универзитетска Библиоте-
ка Св. Климент Охридски во Скопје и престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Ѕвез-
ди на светската книжевност, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Министерството 
за култура. 

 
Член 3 

Директорот на Националната установа Национална 
и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски 
во Скопје склучува договор со министерот за култура 
со кој се уредуваат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41- 7578/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3613. 
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 136/2012, 25/2013 и 93/2013) и член 17 
став (3) од Законот за концесии и јавно приватно парт-
нерство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана 22.10.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧНУ-

ВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОН-
ЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА  

НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
 

Член 1 

Во Одлуката за започнување на постапка за доделу-

вање на концесии за детални геолошки истражувања на 

минерални суровини („Службен весник на Република 

Македонија“ 126/2013), во членот 4 став 1 по зборот: 

“спроведена“ се додаваат зборовите: “по пат на јавен 

повик со електронска аукција,“ .  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 41-7621/1 Заменик на претседателот 

22 октомври 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

3614. 

Врз основа на члeн 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште  (,,Службен весник на Република 

Македонија” бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 

79/2013, 87/2013 и 106/2013) Владата на Република Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 29.10.2013 година, 

донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА МАЛА АКУМУЛАЦИЈА НА ЛУКОВИЧКА 
РЕКА KО ЛУКОВИЦА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА  

КАМЕНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна пре-

намена на земјоделско во градежно земјиште за изра-
ботка на Урбанистички план вон населено место за из-
градба на мала акумулација на Луковичка Река KО Лу-
ковица, општина Македонска Каменица. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 86210м2,  
ги има следните катастарски индикации: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

  
Бр. 41-7948/1 Заменик на претседателот 

29 октомври 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

3615. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Косово за потврдување на пе-
риодите на осигурување за остварување на правото на 
пензија, склучен во Приштина на 7 февруари 2013 го-
дина, ратификуван од Собранието на Република Маке-
донија со Закон за ратификација на Договорот („Служ-
бен весник на РМ“ број 92/2013), влегува во сила на 17 
ноември 2013 година. 
 
30 октомври 2013 година                    Министер, 
              Скопје                               Никола Попоски, с.р. 
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3616. 
О Б Ј А В А 

 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Република Косово за културна соработка, 
склучена во Приштина на 8 февруари 2013 година, 
ратификувана од Собранието на Република Македонија 
со Закон за ратификација на Спогодбата („Службен 
весник на РМ“ број 92/2013), влегува во сила на 2 
ноември 2013 година. 

 
30 октомври 2013 година                    Министер, 
            Скопје                                 Никола Попоски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

3617. 
Врз основа на член 186 став 2 од Законот за возду-

хопловство (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно возду-
хопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЕВИДЕНЦИЈА-
ТА И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО И ОДЗЕМА-
ЊЕТО НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА  

ВОЗДУХОПЛОВНИОТ ИНСПЕКТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната, евиденцијата и начинот на издавањето и одзема-
њето на службената легитимација на воздухопловниот 
инспектор. 

 
Член 2 

(1) Службената легитимација на воздухопловниот 
инспектор  се издава на образец во форма и содржина 
согласно Додаток 8 на Анекс 9 – Олеснување, на Меѓу-
народната конвенција за цивилно воздухопловство на 
ICAO, кој е даден во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(2) Службената легитимација на воздухопловниот 
инспектор оспособен за вршење на SAFA инспекција 
на странски воздухоплов на платформа (во понатамош-
ниот текст: SAFA легитимација) се издава на образец 
во форма и содржина дадена во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

(3) Деталните информации за машински читливи 
легитимации се дадени во Документ 9303, Дел 3 на 
ICAO.  

(4) Образецот на легитимациите од ставовите (1) и 
(2) на овој член содржат текст на македонски и англис-
ки јазик. 

(5) Образецот на легитимацијата од ставовите (1) и 
(2) на овој член е изработен со заштитен печат на плас-
тика со бела  боја, со правоаголен облик со димензии 
85×55 мм. 

 
Член 3 

(1) Образецот на службената легитимација на воз-
духопловниот инспектор е сместен во дводелен кожен 
повез со темно сина боја. Големината на секој дел е со 
димензии од 90×70 мм. 

(2) На првиот дел од кожниот повез од надворешна-
та страна е сместена значката на воздухопловниот 
инспектор која е со елипсеста форма и димензии од 
75×55 мм, изработена од тврда пластика со сребрена 
боја и релјефна апликација на знакот на Агенцијата за 
цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: 
Агенција), која е дадена во Прилог 3 кој е составен дел 
на овој правилник. 

(3) Во првиот дел од кожниот повез од внатрешната 
страна има изработено пластичен џеб за образецот на 
легитимацијата. 

(4) Вториот дел на кожниот повез од внатрешната 
страна ги содржи овластувањата на инспекторот за 
вршење на одреден вид на инспекциски надзор, кои се 
дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 4 

(1) Службената легитимација на воздухопловниот 
инспектор или SAFA легитимацијата му се издава на 
лице вработено во Агенцијата и распоредено на работ-
ни задачи кои опфаќаат вршење на одреден вид 
инспекциски надзор доколку тоа лице да ги исполнува 
пропишаните услови за воздухопловен инспектор сог-
ласно Законот за воздухопловство и подзаконските ак-
ти за вршење на одреден вид инспекциски надзор и да 
има овластување за воздухопловен инспектор за облас-
та во воздухопловството за која е распореден, издадено 
од страна на Агенцијата.  

(2) Службената легитимација на воздухопловниот 
инспектор или SAFA легитимацијата може да му се из-
даде на лице ангажирано од Агенцијата, доколку тоа 
лице да ги исполнува пропишаните услови за возду-
хопловен инспектор согласно Законот за воздухоплов-
ство и подзаконските акти за вршење на одреден вид 
инспекциски надзор и да има овластување за воздухоп-
ловен инспектор за областа во воздухопловството за 
која е распореден, издадено од страна на Агенцијата.  

(3) Службената легитимација од став (2) на овој 
член се издава за вршење на одреден инспекциски над-
зор или за определен рок утврдени со договорот за ан-
гажман на воздухопловниот инспектор. 

 
Член 5 

(1) Воздухопловниот инспектор кој ќе ја загуби 
службената легитимација или SAFA легитимацијата 
или на друг начин ќе остане без неа, најдоцна во рок од 
24 часа ја известува за тоа Агенцијата и доставува изја-
ва за времето, местото и околностите под кои истата е 
изгубена, односно исчезната. 

(2) Во случај од став (1) на овој член на воздухоп-
ловниот инспектор Агенцијата му издава нова службе-
на легитимација или SAFA легитимацијата, а претход-
но издадената се огласува за неважечка. 

 
Член 6 

Службената легитимација или SAFA легитимација-
та се заменува со нова кога поради дотраеност или ош-
тетување стане неупотреблива и поради промена на 
личните податоци на имателот на службената легити-
мација. 

 
Член 7 

На воздухопловниот инспектор му се одзема служ-
бената легитимација, односно SAFA легитимацијата со 
решение на директорот на Агенцијата во случај кога: 

1. му престанал работниот однос во Агенцијата, 
или му престанал договорот за ангажман со Агенци-
јата; 

2. е рапореден на друго работно место кое не опфа-
ќа вршење на работни задачи поврзани со одреден вид 
инспекциски надзор; 

3. ја користел службената легитимација за други це-
ли освен за вршење на службени дејствија како возду-
хопловен инспектор, односно ја злоупотребил службе-
ната легитимацијa или  

4. престанал да ги исполнува пропишаните услови 
за воздухопловен инспектор или SAFA инспектор.   
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Член 8 

Службената легитимација или SAFA легитимација-

та што се одзема или заменува, се поништува. 

 

Член 9 

За секоја издадена, заменета или одземена службе-

на легитимација или SAFA легитимацијата, Агенцијата 

води евиденција. 

  

Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата, содржи-

ната, евиденцијата и начинот на издавањето и одзема-

њето на службената легитимација на воздухопловниот 

инспектор (“Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 23/09). 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 10-1272/3 

Агенција за цивилно 

воздухопловство 

24 октомври 2013 година Директор, 

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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3618. 
Врз основа на член 113 ставови (1) и (4) и член 122 

ставови (6) и (7) од Законот за воздухопловство 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 
24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот 
на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА И 
ОДРЖУВАЊЕ НА ПАДОБРАНИ 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-
ви за  проектирање, градба и измена на падобран, тех-
ничка контрола на градбата и изработка на техничко-
технолошката документација за градба и измени, фор-
мата, содржината, евиденцијата и начинот, издавање, 
продолжување, обновување и промена на уверението 
за работа, начинот на одржување, техничката контрола 
на одржувањето и изработката на техничко-технолош-
ката документација за одржувањето и посебните усло-
ви во однос на потребниот персонал, опремата и други-
те посебни услови неопходни за безбедно и уредно ра-
ботење.    

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:  

1) Падобран е направа без моторен погон, изработе-
на главно од ткаенина, која се користи за да го успори 
слободниот пад или пребрзото возење, заради безбедно 
спуштање на определена површина;  

2) Падобран за спасување е падобран наменет за 
спасување на членови на екипаж на воздухоплов;  

3) Падобранец е лице кое изведува скокови од воз-
духоплов користејќи падобран кое поседува важечка 
дозвола за падобранец со овластување за А категорија 
или повисока категорија;  

4) Падобрански автомат е техничка направа која 
служи за активирање/отворање на падобранот, главни-
от или резервниот, без дејство на лицето кое го корис-
ти падобранот;  

5) Падобрански комплет е состав кој го сочинуваат 
сите падобрански компоненти;  

6) Пакер на падобран (rigger) е лице кое е оспособе-
но за пакување на падобран;  

7) Постар пакер на падобран (senior rigger) е лице 
оспособено за пакување, одржување, технички преглед 
и поправка на падобран;  

8) Активирање на падобран е постапка со која за-
почнува процесот на отворање на падобран (повлекува-
ње на рачките за активирање и сл.)  

9) Главен падобран е основниот падобран со кој се 
изведуваат скокови со падобран;  

10) Резервен падобран е падобран кој падобранецот 
го користи во случај кога ќе откаже главниот падобран;  

11) Тандем падобран е падобран посебно конструи-
ран за истовремен скок на две лица (тандем пилот и 
тандем патник); 

12) Ученик падобранец е лице кое се оспособува за 
стекнување на дозвола за падобранец;  

13) Компоненти на падобран се збир на основни и 
останати компоненти на падобран;  

14) Основни компоненти на падобран се главна ку-
пола, резервна купола, ранец на главната и резервната 
купола со ситемот за врски и рисерите;  

15) Останати компоненти на падобранот се лизгач-
ка марамица, навлаката на куполата, контејнерот на ку-
полата, рачките за активирање на главна и резервната 

купола, меко пилот падобранче и пилот падобранче со 
федер, рачки за отфрлање на главна купола, јаже за 
принудно активирање на главната купола, гуртна за ав-
томатско отворање на резервната купола и   

16) Рисер на куполата на падобранот е гуртна за чиј 
еден крај се врзуваат носечките јажиња на главната или 
резервната купола, а другиот крај претставува спој со 
системот за врски.  

   
II. Посебни услови за проектирање, градба и измена 

на падобран 
 

Член 3 
(1) Проектирање и градба на падобрани и на падоб-

рански автомати се врши според техничките услови и 
одобрената техничкo-технолошка документација за хо-
мологиран тип на падобрани односно според техничка-
та документација за измени на падобран и падобрански 
автомат, од страна на правно лице кое поседува увере-
ние за работа за проектирање, градба и измена на па-
добран.  

(2) Измена на падобран и падобрански автомат се 
врши со согласност од правното лице кое поседува уве-
рение за работа за проектирање, градба и измена на па-
добран (во натамошниот текст: производителот), со де-
тален опис на измената што ќе се врши и со соодветна 
техничка документација.  

 
Член 4 

(1) Заради утврдување на условите за градба и од-
ржување, падобраните: 

а)  според намената се делат на:  
- главни падобрани,  
- резервни падобрани и  
- падобрани за спасување. 
б) според целите за кои се користат се делат на: 
- школски;  
- десантни;  
- спортски;  
- резервни;  
- специјални (тандем) и  
- падобрани за спасување. 
 

Член 5 
Падобраните, без оглед на намената, треба да ги ис-

полнуваат следните услови:  
1) во текот на отварањето на падобранот да не дојде 

до загрозување на лицето што го користи падобранот;  
2) најголемото успорување во периодот на отвора-

њето на падобранот не треба да го надмине осумкрат-
ното забрзување на земјината тежа (8 g) – за школски и 
спортски падобрани односно десеткратното забрзување 
на земјината тежа (10 g) – за резервни падобрани и па-
добрани за спасување и 

3) нишањето на падобранот не треба да го надмине 
аголниот отклон од 15° во однос на вертикалата низ 
центарот на куполата.  

 
Член 6 

(1) Силата на активирање на падобранот со слобод-
но дејство не треба да биде поголема од 16 daN, ниту 
помала од 2 daN.  

(2) Јажето, рачката и сите споеви на рачката за ак-
тивирање треба да издржат оптеретување од 150 daN 
не помалку од три sec.  

 
Член 7 

(1) Падобранските автомати, зависно од начинот на 
работата, можат да бидат анероидни и хронометарски.  

(2) Падобранскиот автомат треба да ги исполнува 
следните услови:  
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1) без оштетување да издржи успорување на двае-
сет-кратно забрзување на земјината тежина (20 g) со 
дејство во секој правец.  

2) да е произведен од таков материјал што на над-
ворешна температура од -60 °С до +60°С и релативна 
влажност од 0% до 100% да не дојде до оштетување;  

3) силата на активирање да не биде помала од 50 N 
ни поголема од 100 N, одот на дејството да изнесува 
најмалку 65 mm, почетната сила на дејството да не би-
де помала од 270 N и намалувањето на силата на деј-
ството поодот да не биде поголемо од 3,33 N/mm и  

4) хронометарскиот падобрански автомат да има 
опсег на поставување од 2 до 10 sec, со точност од 10 
% од поставената вредност, односно анероидниот па-
добрански автомат да има опсег на поставување од 500 
m до 4.000 m височина над средното морско ниво, со 
толеранции дадени во следната табела:  

 
Височина на поставување 

во метри 
Височина на активирање 

во метри 
500 500 до 750 

1.000 950 до 1.300 
2.000 1.900 до 2.350 
3.000 2.850 до 3.400 
4.000 3.800 до 4.450 

 
Член 8 

Во зависност од намената, следните карактеристики 
на падобранот не треба да бидат поголеми од:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 9 
Падобран што се отвора при брзини поголеми од 

240 km/h треба да има посебен систем за продолжува-
ње на времето на отворањето на падобранот.  

 
Член 10 

Падобран кај кого односот на вертикалната и хори-
зонталната брзина е 1:1 или поголем треба да има уред 
кој овозможува промена на хоризонталната брзина и на 
насоката.  

 
Член 11 

Сите делови на падобранот треба да обезбедуваат 
стабилност на конструкцијата и функционалност во 
границите на температура од -45 °С до +40°С.  

 
Член 12 

Површините на текстилните делови (на платното, 
јажињата, гуртните, лентите и др.) треба да бидат 
мазни, чисти, со рамномерно ткаење без јазли, а метал-
ните делови – заоблени, со мазни рабови и површини и 
заштитени од корозија.  

 
Член 13 

(1) Падобраните се произведуваат како комплетни 
или во делови. 

(2) Падобраните што се произведуваат во делови 
како модуларни конструкции се комплетираат според 
желбата на корисникот од делови што ги утврдил про-
изводителот.  

(3) Производителот го утврдува комплетот на па-
добранот и издава листа на заменливи делови (купола, 
уред за активирање, резервен падобран, навлака, сис-
тем на врски, футрола-раница, пилот-падобран, сло-
бодни краеви на системот на врски и падобранска 
торба).  

(4) Падобранскиот комплет може да биде составен 
од компоненти на различни производители доколку 
производителот тоа го дозволува. 

(5) Падобранскиот комплет од став (4) на овој член 
треба да биде склопен во согласност со упатствата и 
техничките ограничувања дадени од страна на произ-
водителот на истите. 

 
Член 14 

Производителот пред да издаде упатство за корис-
тење, чување и одржување на падобранот, треба да го 
испита падобранот на земја и во воздух. 

 
Член 15 

Испитувањето на падобранот на земја опфаќа: про-
верка на надворешниот изглед, контрола на димензи-
ите, проверка на квалитетот на изработката на падобра-
нот, проверка на тежината на падобранот и на начинот 
и условите за пакување, како и на можноста за поста-
вување на сигурносен уред (падобрански автомат), по-
годност за наместување на телото и ракување со падоб-
ранот, функција на деловите, компонентите и целиот 
падобран, како и визуелна проверка на падобранот по 
испитувањето во воздух.  

 
Член 16 

Испитувањето на падобранот во воздух опфаќа: ис-
питување на отпорноста на падобранот со пробни кук-
ли со тежина еден и пол пати поголема од предвидена-
та максимална носивост и при брзина што и одговара 
на максималната предвидена брзина за отворање на па-
добранот и испитување на аеродинамичките особини 
на падобранот во воздухот со пробни кукли со тежина 
од 0,8 до 1,2 од предвидената носивост.  

 
Член 17 

При испитувањето на падобранот од член 16 на 
овој правилник, во најмалку пет скокања со падобра-
нот, се врши мерење на успорувањето при отворањето 
на куполата и мерење на вертикалната и хоризонтална-
та брзина на нишањето на падобранот, така што сите 
мерења треба да ги покажат пропишаните вредности.  

 
Член 18 

Испитувањето на падобранот со помош на кукла те-
ба да се снима со кино-камера, со магнетоскоп или 
друг уред за снимање.  

 
Член 19 

(1) Испитување на падобранот при негово произ-
водство се врши со скокови на пробни падобранци во 
границите на пропишаните метеоролошки услови.  

(2) Испитување на прототип на падобран при него-
во производство се врши на најмалку два падобрани, а 
бројот на фрлања на кукли односно на скокањата на 
пробни падобранци се утврдува во зависност од карак-
теристиките на падобранот што треба да се испитува.  

 
Член 20 

При сериско производство на падобрани, испитува-
ње се врши со најмалку 5% од падобраните произведе-
ни во една серија, и тоа со едно скокање на пробен па-
добранец заради утврдување дали се исполнети усло-
вите од член 5 на овој правилник.  
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Член 21 
Врз основа на добиените резултати од испитување-

то на прототипот на падобранот, производителот из-
готвува упатство за пакување и користење на падобра-
нот, кое треба да содржи: технички податоци за падоб-
ранот, упатство за пакување, упатство за користење и 
услови за чување и одржување на падобранот.  

 
Член 22 

(1) По завршеното производство, производителот 
издава исправа за падобранот, која содржи: тип и фа-
брички број, податок за носивоста изразена во килогра-
ми и за максималната брзина при отворањето на падоб-
ранот, датум на изработка, тежина на падобранот, по-
датоци за производителот и носителот на правото на 
располагање односно сопственикот на падобранот, по-
датоци во врска со издавањето дупликат на исправа, 
податоци за продолжување на рокот на употребата на 
падобранот, податоци за прегледите и проверувањето 
на падобранот, податоци за пакувањето на падобранот 
и за скокањата со падобранот, податоци за поправките 
и измените на падобранот и забелешки во текот на ко-
ристењето.  

(2) Покрај податоците од став (1) на овој член, ис-
правата на падобранот содржи и упатство за запишува-
ње на податоците за гарантниот рок на употреба и за 
бројот на скокањата со падобранот што може да се из-
вршат со падобранот во тој рок.  

 
Член 23 

(1)  Секој падобран треба да има книшка во која се 
впишуваат следните податоци: 

- скоковите;    
- видот на падобранот (главен, резервен, за спасу-

вање);  
- тип на падобранот; 
- назив на произведувачот на падобранот; 
- серискиот број на падобранот;  
- датумот на производство на падобранот;  
- извршени технички прегледи на падобранот;   
- датум на пакување – за резервните и падобраните 

за спасување и  
- извршени големи поправки (замена на јажиња, 

закрпи поголеми од 200 x 200 mm и сл.).  
(2) Книшката на падобранот ја издава производите-

лот.  
 

Член 24 
(1) Падобранот се запишува во Книгата за еви-

денција на падобрани на Агенцијата за цивилно возду-
хопловство (во понатамошениот текст: Агенција), врз 
основа на поднесено барање од сопственикот и доку-
мент за сопственост, за што се издава евиденциски 
картон со кој му се доделува ознака. 

(2) Ознаката од став (1) на овој член се испишува на 
падобранот со неизбришлива контрастна боја, а метал-
ните делови треба да имаат врежано или втиснато озна-
ка на жигот на производителот. 

(3) Полињата на куполата на падобранот се означу-
ваат со арапски броеви, на долниот раб, лево од шевот, 
во правецот на движењето на стрелката на часовникот.  

(4) Во последното поле на куполата на падобранот 
и на раницата треба да бидат испишани следните пода-
тоци:  

- назив на производителот;  
- датум на производството;  
- типот на куполата односно ранецот;  
- фабричкиот/серискиот број на падобранот;  
- ограничувањата за дозволено оптеретување или 

волуменот и  
- ознаките за техничкиот стандард по кои е напра-

вен производот.   
(4) Падобраните на кои наведените податоци не мо-

жат да се утврдат, се сметаат за неисправни. 
Член 25 

(1) Падобран може да се користи доколку поседува 
употребна дозвола. 

(2) Употребната дозвола се издава при воведување-
то на падобранот или на падобранскиот автомат во ек-
сплоатација и важи додека падобранот односно падоб-
ранскиот автомат е технички исправен. 

(3) Употребната дозвола ја издава Агенцијата по 
добиено барање од носителот на правото на располага-
ње односно корисникот на падобранот со кое се подне-
сува извештај за техничкиот преглед на падобранот од-
носно падобранскиот автомат и книшката на падобра-
нот. 

 
III. Посебни услови за одржување и техничка  

контрола на одржувањето 
 

Член 26 
Падобранот и деловите на падобранот се одржуваат 

во согласност со техничкото упатство за одржување, 
што го издава производителот на падобранот како и 
напомените од потврдата за исправност од член 32 на 
овој правилник по извршен технички преглед. 

 
Член 27 

(1) Исправноста на падобранот и на падобранскиот 
автомат за безбедно скокање се утврдува со технички 
преглед.  

(2) Техничкиот преглед од став (1) на овој член мо-
же да биде: основен, редовен и вонреден.  

(3) Техничкиот преглед од став (1) на овој член мо-
же да врши правно лице кое поседува уверение за ра-
бота за одржување и техничка контрола на одржување-
то на падобрани (во натамошниот текст: одржувачот). 

(4) Техничкиот преглед од став (1) на овој член се 
состои од визуелен преглед и преглед за испитување на 
пропустливоста на материјалите.  

(5) Визуелниот преглед од став (4) на овој член се 
состои од: преглед на површината на носечките и упра-
вувачките јажиња, споевите на јажиња и купола, јазли 
на јажињата, спојувањето на јажињата со рисерот, ри-
серот за  системот за врски,  состојбата на системот за 
отфрлање на главната купола, системот за автоматско 
активирање на резервната купола, визуелен преглед на 
материјалот на куполата, шавови, споејот на комората, 
врските на пилот падобранчето, спојот на на пилот па-
добранчето,  преглед на системот за тандем патник (кај 
тандем падобраните), преглед на состојбата на контеј-
нерот за сместување на куполата и состојбата на копче-
то за затворање на ранецот, состојбата на деловите за 
блокирање и отворање на ранецот.  

(6) Испитување на пропустливост на материјалот 
од став (4) на овој член се врши со порозиометар на 
долните делови и на последната третина од горните де-
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лови на аеропрофилите на куполата во делот кој е поб-
лиску до излезниот раб на средната комора на купо-
лата. 

  
Член 28 

(1) Основниот преглед на падобранот се врши пред 
пуштање на падобранот во употреба. 

(2) Редовен преглед на падобранот се врши на се-
кои 12 месеци, а на падобранскиот автомат - по секои 
200 активирања или по 12 месеци, зависно од тоа кој 
од овие два услови ќе биде прво исполнет.  

(3) Вонредниот преглед на падобранот се врши по 
барање од носителот на правото на располагање со па-
добранот, по извршена поправка или модификација, по 
активирање на резервната купола и куполата за спасу-
вање со цел спасување, како и по барање на воздухоп-
ловен инспектор.  

Член 29 

Ранецот и системот за врски како и нивните компо-
ненти можат да се користат во рок од една година од 
денот на последниот извршен преглед.  

 
Член 30 

(1) Поправки на падобранските компоненти кои оп-
фаќаат шиење треба да врши одржувачот. 

(2) Поголеми поправки на куполата на падобранот 

треба да бидат обележани со печат и датум испишани 
со неизбришливо мастило.  

(3) Извршените поправки се впишуваат во книшка-
та на падобранот.   

 
Член 31 

(1) Падобранскиот автомат може да се користи до-

колку е технички исправен во граница на ограничува-
њата утврдени од страна на производителот.  

(2) Технички прегледи и сервисирање на автомат 
треба да врши одржувачот.  

(3) Во карнетот за автомат се впишуваат следните 
податоци за безбедноста на автоматот: производителот, 
тип и модел, сериски број, година и месец на производ-

ство, датум на последниот извршен преглед, доколку 
не постои дигитален запис во самиот автомат.  

 
Член 32 

(1) По извршениот технички преглед, одржувачот 
издава потврда за исправноста на падобранот која се 
заведува во книшката на падобранот.   

(2) Потврдата за исправноста на падобранот се из-
дава во два примерока, од кои еден за сопственикот на 
падобранот, а другиот за одржувачот кој го извршил 
техничкиот преглед.  

(3) Одржувачот водат евиденција за извршените 
технички прегледи на падобрани која ги содржи след-
ните податоци:  

1) тип на компоненти; 

2) сериски број на компоненти; 
3) година и месец на на производство; 
4) име и адреса на сопственикот; 
5) опис на извршените работи; 
6) датум на извршените работи и 
7) потпис и печат на овластеното лице. 
(4) Евиденцијата од став (3) на овој член треба да се 

чува најмалку две години.  

Член 33 

(1) Пакување на падобран може да врши: 

a) на главниот падобран – падобранец кој поседува 

важачка дозвола за падобранец со овластување за Б ка-

тегорија или повеќе, инструктор за падобранство, па-

кер на падобрани или постар пакер на падобран; 

б) на главниот падобран кој се користи за обука на 

ученици падобраници – ученик падобранец под надзор 

на инструктор за падобранство, инструктор за падоб-

ранство, пакер на падобран или постар пакер на падоб-

ран; 

в) на резервниот падобран - инструктор за падоб-

ранство, пакер на падобран или постар пакер на падоб-

ран и 

г) на падобранот за спасување - инструктор за па-

добранство, пакер на падобран или постар пакер на па-

добран. 

 (2) Секој падобран треба да се препакува најмалку 

еднаш во 12 месеци, како и после секој скок изведен на 

било која водена површина.  

(3) Лицата кои извршиле пакување на резервен па-

добран или падобран за спасување треба со свој потпис 

и датум во книшката за користење и одржување на па-

добранот да потврдат дека пакувањето е извршено во 

согласност со упатството на производителот и треба со 

оловна пломба и памучен конец (со цврстина на кине-

ње до најмногу 40 N) на пропишан начин да го пломби-

раат системот за активирање на препакуваниот падоб-

ран. Оловната пломба треба да ја содржи единствената 

ознака на овластеното лице. 

 

Член 34 

(1) Контролата на исправноста на пакувањето на 

падобрани кои се користат за обука на ученици падоб-

ранци за дозвола со овластување А категорија треба да 

се впише во дневникот на скокови и да биде потпиша-

на од страна на лицето кое ја извршило контролата на 

пакувањето.  

(2) Пакувањето на главните падобрани кои се ко-

ристат за обука на ученици падобранци на сите катего-

рии треба да се врши најдоцна 30 дена пред повторна 

употреба односно пред изведување на скокови.  

 

Член 35 

(1) Падобраните и нивните компоненти треба да се 

чуваат во падобранска торба, на полици или во специ-

јални кутии, во светли и суви простории, чии подови 

не треба да бидат од бетон или од земја и во кои нема 

абразивни материјали, масти и киселини.  

(2) Температурата на просторијата треба да биде од 

+5 °С до +30°С, а влажноста на воздухот од 40 % до 

70%.  

(3) Падобраните не треба да бидат изложени на ди-

ректно дејство на сончевата светлина.  

(4) Падобранот што не се употребува треба да се 

чува магацински здиплен, треба да биде проветрен и 

препакуван најмалку еднаш во три месеци, а затегачите 

на падобранот треба да бидат опуштени.  
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IV. Форма, содржина, евиденција и начин на изда-

вање, продолжување, обновување и промена на уве-

рението за работа за проектирање, градба и измена 

на падобранот и уверението за работа за одржување  

и техничка контрола на одржувањето на падобран 

 

Член 36 

(1) Проектирање, градба, измена, одржување и тех-

ничка контрола на одржувањето на падобран може да 

врши правно лице кој поседува важечко уверение за 

работа. 

(2) За издавање, продолжување, обновување или 

промена на уверението за работа за проектирање, град-

ба и измена на падобранот, правното лице поднесува 

барање до Агенцијата со кое се приложува: 

- Техничко-технолошка документација за проекти-

рање, градба и измена на падобранот која содржи цр-

теж во три проекции, опис и основните податоци за па-

добранот, опис на системите за стабилност и управу-

вање, пресметка на носивоста и оптоварувањата, 

пресметка на перформансите, податоците за тежините, 

положбата на центарот на тежиштето и балансот;  

- список на материјалите, опис на предвидената 

технологија на градбата, опис на куполата и основните 

компоненти, споевите меѓу куполата и јажиеата и јажи-

њата со рисерот, системите за врски и опремата која ќе 

биде вградена и нивно потекло; 

- податоци за производителот, местото, алатите, оп-

ремата, како и предвиденото време за градба и 

- предлог за контролор на градба со негова писмена 

согласност. 

(3) За издавање, продолжување, обновување или 

промена на уверението за работа за одржување и тех-

ничка контрола на одржувањето на падобран, правното 

лице поднесува барање до Агенцијата со кое се прило-

жува: 

- Техничко-технолошка документација за одржува-

ње и техничка контрола на одржувањето на падобран 

која содржи цртеж во три проекции, опис и основните 

податоци за падобранот, опис на системите за стабил-

ност и управување, пресметка на носивоста и оптова-

рувањата, пресметка на перформансите, податоците за 

тежините, положбата на центарот на тежиштето и ба-

лансот;  

- список на материјалите, опис на предвидената 

технологија и методологија на одржувањето и технич-

ката контрола на одржувањето на падобран, опис на 

различните делови и системи на падобранот, опремата 

која ќе биде користена и најзиното потекло; 

- податоци за производителот, местото, алатите, оп-

ремата, како и предвиденото време за градба и 

- предлог за контролор на одржувањето со негова 

писмена согласност. 

(4) Барањето за продолжување на уверението за ра-

бота се поднесува најмалку 30 дена пред истекот на 

важноста на уверението, а за обновување најдоцна 30 

дена по истекот на важноста на уверението.   

(5) Доколку производителот, одржувачот на падоб-

рани не поднесе барање за продолжување или обнову-

вање на соодветното уверение за работа во роковите 

утврдени во став (3) на овој член, уверението се смета 

за повлечено. 

(6) Проектирањето, градбата, измената, одржување-
то и техничката контрола на одржувањето на падобран 
правното лице може да го започне ако техничко-техно-
лошката документација од став (2) алинеја 1 и став (3) 
алинеја 1 на овој член е одобрена од Агенцијата. 

 
Член 37 

 (1) Агенцијата по приемот на барањето, врши про-
верка дали е уплатена административна такса и надо-
местокот за издавање, продолжување, обновување или 
промена на уверенијата за работа од член 36 на овој 
правилник пропишани со Тарифникот на Агенцијата, 
проверка на приложената документација, како и опера-
тивна проверка со цел да се утврди дали правното лице 
ги исполнува условите и техничките можности за про-
ектирање, градба и измена на падобранот одржување и 
техничка контрола на одржувањето на падобран. 

(2) Проверките од став (1) на овој член се вршат и 
при продолжување, обновување или промена на увере-
нијата. 

(3) При извршување на проверките од став (1) на 
овој член Агенцијата користи листи за проверки прет-
ходно изготвени согласно документацијата и податоци-
те кои се проверуваат. 

(4) Доколку со проверките од став (1) на овој член 
се утврди дека правното лице ги исполнува условите за 
проектирање, градба и измена, одржување и техничка 
контрола на одржувањето на падобран му се издава ре-
шение за издавање, продолжување, обновување или 
промена на соодветното уверението кое заедно со уве-
рението за работа му се доставуваат на барателот.  

(5) Доколку се утврди дека правното лице не ги ис-
полнува условите за проектирање, градба и измена, од-
ржување и техничка контрола на одржувањето на па-
добран Агенцијата ќе го одбие барањето за издавање, 
продолжување, обновување или промена на соодветно-
то уверение за работа со решение кое ги содржи причи-
ните за одбивањето. 

 
Член 38 

(1) На правното лице, уверението за проектирање, 
градба и измена на падобрани му се издава на образец 
со форма и содржина дадени во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

(2) На правното лице, уверението за одржување и 
техничка контрола на одржувањето на падобрани му се 
издава на образец даден во Прилог 2 кој е составен дел 
на овој правилник. 

(3) Уверенијата за работа од член 36 на овој правил-
ник се издава со рок на важење од две години. 

(4) За издадените уверенија за работа се води еви-
денција во Агенцијата. 

(5) Евиденцијата од став (4) на овој член содржи 
податоци за работата на производителот, односно од-
ржувачот на падобрани кој врши проектирање, градба 
и измена на падобрани, одржување и техничка контро-
ла на одржувањето, како и контакт телефони и адреси 
на одговорните лица.  

 
V. Преодни и завршни одредби 

 
Член 39 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 
декември 2013 година. 

 

Бр. 10-1339/4 
Агенција за цивилно 

воздухопловство 
24 октомври 2013 година Директор, 

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
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3619. 
Врз основа на член 44 став (7) од Законот за возду-

хопловство (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно возду-
хопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПРАВИЛАТА ЗА СКОКАЊЕ СО 
ПАДОБРАНИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот и прави-
лата за скокање со падобрани. 

 
Член 2 

Одделни изрази, употребени во овој правилник, го 
имаат следното значење: 

1) падобран е направа без моторен погон, изработе-
на главно од ткаенина, која се користи за да го успори 
слободниот пад или пребрзото возење, заради безбедно 
спуштање на определена површина;  

2) падобрански автомат е техничка направа 
која служи за активирање/отворање на падобранот, 
главниот или резервниот, без дејство на лицето кое го 
користи падобранот;  

3) главен падобран е основниот падобран со кој се 
изведуваат скоковите; 

4) резервен падобран е падобран кој се користи  во 
случај на откажување на главниот падобран; 

5) падобранец е лице кое изведува скокови од воз-
духоплов со помош на падобран и поседува важечка 
дозвола со овластување категорија А или повисока ка-
тегорија; 

6) ученик-падобранец е лице што се обучува за 
стекнување на дозвола за падобранец и/или соодветно 
овластување; 

7) тандем падобран е посебно конструиран падоб-
ран наменет за истовремен скок на еден падобранец и 
тандем патник, чија вкупна телесна тежина не треба да 
го надминува најголемото оптеретување определено во 
упатството на производителот; 

8) скокови ноќе се скокови што се вршат во перио-
дот што почнува половина час по заоѓањето на 
сонцето, а се завршуваат половина час пред изгревот 
на сонцето; 

9) тандем-скок е скок со падобран во кој две лица 
скокаат истовремено користејќи ист главен и резервен 
падобран; 

10) падобрански крст е ознака на земја прикажана 
на цртежот со бела или портокалова боја и со димензии 
од најмалку 6 x 1 m чиј приказ е даден на Слика 1. 

 
Слика 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) падобрански старт е просторот предвиден за 
пакување на падобранот, чување на опремата, одмор на 
падобранците и преглед на падобранците и опремата 
пред влегување во воздухопловот. 

 
Член 3 

(1) За секое организирано скокање со падобран се 
определува раководител на скокањето со падобран кој 
треба да има најмалку 21 година, да има важечка доз-
вола на падобранец и овластување категорија С или по-
висока категорија. 

(2) Раководителот на скокањето со падобран е одго-
ворен за подготовката што му претходи на скокањето 
со падобран, за организацијата и безбедното скокање 
со падобран, а особено за скокањето со падобран што 
се изведува заради обука на ученик - падобранец. 

(3) Кога се изведуваат скокови со падобран заради 
обука на ученици-падобранци, раководителот на скока-
њето треба да има дозвола за падобранец и важечко ов-
ластување за инструктор по падобранство.  

 
Член 4 

(1) Пред скокањето со падобран треба да се изврши 
подготовка што ја изведува раководителот на скокање-
то или инструкторот по падобранство кој раководи со 
подготовката на ученик-падобранец. 

(2) Подготовката од став (1) на овој член, раководи-
телот на скокањето или инструкторот по падобранство 
ја изведува на денот на изведувањето на скоковите или 
најрано три дена пред изведувањето на скоковите и оп-
фаќа: 

1) организирање на скокањето со падобран во сог-
ласност со одредбите од овој правилник; 

2) проверка на документацијата на падобранците 
(дозволата и книшката на скокови) за да се утврди дали 
се оспособени за изведување на скоковите што се пла-
нираат; 

3) проверка на исправноста на опремaта на падоб-
ранот и воздухопловот од кој се врши скокање и оспо-
собеноста на екипажот на воздухопловот за изведува-
ње на падобрански скокови; 

4) забрана за употреба на опрема за која ќе утврди 
дека е неисправна; 

5) запознавање на падобранците со задачите (ски-
цирање на теренот, забележување на пречките, приод 
кон целта, пресметка на занесувањето за ученици до 
дозвола на падобранец, односно контрола на пресмет-
ката на занесувањето на ученик што се обучува за са-
мостојно наведување на воздухоплови) и контролира-
ње на нивното извршување; 

6) да биде во реонот на падобранскиот старт за вре-
ме на скоковите, а ако се наоѓаат во воздухопловот, да 
определи лице што ќе го заменува на земјата; 

7) запознавање на екипажот на воздухопловот со 
планираните задачи на падобранците; 

8) најавување скокањето на надлежната контрола 
на летање најмалку 30 минути пред почетокот на ско-
кањето и 30 минути по завршувањето на скокањето и 
да се грижи скокањето да се извршува согласно усло-
вите дефинирани од давателот на услуги на воздухоп-
ловна навигација;  

9) грижа за редот и дисциплината на падобранскиот 
старт; 

10) проверка на метеоролошките услови и поставу-
вање на стартот; 

11) преглед и пакување на падобранот и регулира-
ње на системот на врските и 

12) грижа за безбедното изведување на скоковите 
со падобран и да забрани скокање со падобран на лице 
за кое ќе утврди дека не е физички или психички спо-
собно за изведување на скокови, е под дејство на алко-
хол, дрога или други психотропни средства или на друг 
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начин ги крши правилата за скокање со падобран или 
на друг начин ја загрозува безбедноста на скокањето со 
падобран. 

(3) Раководителот на скокањето заради обука на 
ученици-падобранци покрај активностите од став (2) на 
овој член е одговорен и за: 

1) проверка дали учениците-падобранци се запиша-
ни во книгата на ученици – падобранци во организаци-
јата или центарот за обука и дали се опремени со пот-
ребната опрема; 

2) доделување на задачи на учениците-падобранци 
во рамките на одобрената програма за обука и надзор 
над нивното скокање и 

3) водење на евиденција за учениците-падобранци 
која опфаќа: име и презиме, број на скокови, тип на 
главниот и резервниот падобран и на падобранскио ав-
томат, вид на скокови и тип на воздухоплов.  

 
Член 5 

(1) При изведување на скокови со падобран, падоб-
ранците треба да бидат опремени со главен и резервен 
падобран со падобрански автомат и, зависно од видот 
на скоковите, со соодветна опрема, кои се користат во 
рамките на насоките и ограничувањата наведени упат-
ството на производителот за определен тип падобран. 

(2) При скокањето со тандем падобран, падобране-
цот и тандем патникот користат ист главен и резервен 
падобран, при што тандем патникот користи посебен 
систем за врски со кој е прицврстен на системот за 
врски на тандем падобранот. Тандем падобранот треба 
да има безбедносен автомат за резервниот падобран, 
додека главната купола треба да биде опремена со сис-
тем за отфрлање од една точка и систем за автоматско 
активирање на резервната купола на падобранот. До-
колку тандем патник е ученик-падобранец, тандем па-
добранот треба да поседува рачка со која ученикот-па-
добранец може да ја активира главната купола на па-
добранот. 

(3) Учениците - падобранци покрај главниот и ре-
зервниот падобран треба да бидат опремени со: тврда 
заштитна кацига, висинометар, без оглед на видот на 
скоковите со падобрански автомат на резервниот па-
добран и со заштитни наочари. 

 
Член 6 

Резервниот падобран се користи ако главниот па-
добран поради кои и да било причини не се отвори, 
или ако тоа е предвидено со планот на обука или про-
верка. 

 
Член 7 

(1) Со падобран може да скока лице кое има важеч-
ка дозвола на падобранец. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, со падоб-
ран може да скока и лице кое нема важечка дозвола на 
падобранец, ако падобранот го користи за спасување, 
лице кое се обучува за скокање со падобран ако е запи-
шано во книгата на ученици – падобранци во организа-
цијата или центарот за обука, како и лице кое скока со 
падобран во улога на тандем патник. 

(3) Падобранците, учениците – падобранци, тандем 
патникот и лицата кои немаат дозвола и падобранот го 
користат за спасување, скоковите со падобран ги изве-
дуваат на сопствена одговорност. 

(4) Падобранците и учениците – падобранци се од-
говорни за сопствената безбедност во текот на скокот 
со падобран од моментот на напуштање на воздухопло-
вот до нивното враќање на падобранскиот старт. 

 
Член 8 

(1) Лицето кое поседува дозвола за падобранец со 
овластување А категорија може да изведува:  

- дневни скокови кога најголемата брзина на вете-
рот на земја е помала од 7 m/s,  

- скокови од авион и хеликоптер;  
- најмногу шест скокови во еден ден;  
- скокови на цел и фигуративни скокови;  
- FS скокови, при кои најмногу два падобранци во 

групата треба да имаат дозвола за падобранец со овлас-
тување А категорија, додека останатите членови на 
групата треба да имаат дозвола за падобранец со овлас-
тување Ц категорија или повеќе и  

- FF скокови, самостојно или во група од најмногу 
три падобранци, при што останатите членови од група-
та треба да имаат дозвола за падобранец со овластува-
ње Ц категорија или повеќе. 

(2) Лицето кое поседува дозвола за падобранец со 
овластување Б категорија може да изведува:  

- дневни скокови кога најголемата брзина на вете-
рот на земја е помала од 9 m/s;  

- ноќни скокови на аеродром;  
- вонаеродромски скокови на терен со големина 

100х100 метри;  
- скокови од авиони, хеликоптери, едрилици и ба-

лони;  
- скокови на цел и фигуративни скокови; 
- FS скокови;  
- FF скокови;  
- снимање во слободен пад при скокови со тандем 

падобран или при изведување на групни фигуративни 
скокови и  

- WS скокови, согласно упатството на произведувачот. 
(3) Лицето кое поседува овластување Ц категорија 

може да изведува:  
- дневни скокови кога најголемата брзина на ветер 

на земја е помала од 12 m/s;  
- ноќни скокови на аеродром;  
- скокови на вода;  
- скокови од сите видови на воздухоплови;  
- сите видови на скокови во слободен пад или под 

куполата на падобранот и  
- вонаеродромски скокови доколку големината на 

просторот за слетување е со димензии од најмалку 
50x50 метри. 

(4) Лицето кое поседува овластување Д категорија 
може да изведува:  

- дневни скокови кога најголемата брзина на ветер 
на земја е помала од 12 m/s;  

- ноќни скокови; 
- скокови на вода;  
- скокови од сите видови на воздухоплови кои има-

ат соодветно (одобрено) упатство за скокање со падоб-
ран;  

- сите видови на скокови во слободен пад или под 
куполата на падобранот;  

- дневни вонаеродромски скокови на простор на 
слетување без ограничување и 

- ноќни вонаеродромски скокови на простор на сле-
тување со минимална големина 100 х 100 метри. 

(5) Лицето кое поседува посебно овластување 
инструктор за падобранство може да врши оспособува-
ње на ученик падобранец на класичен начин и може да 
врши пакување на главниот падобран, резервниот па-
добран и падобранот за спасување. 

(6) Лицето кое поседува посебно овластување тан-
дем пилот може да скока како тандем пилот. 

(7) Лицето кое поседува посебно овластување 
инструктор за тандем пилот може да врши оспособува-
ње на тандем пилоти.  

(8) Лицето кое поседува посебно овластување по-
мошен или главен АFF инструктор, може да врши ос-
пособување на ученик падобранец на AFF начин.  

(9) Лицето кое поседува посебно овластување пакер 
на падобран може да врши пакување на главниот па-
добран, резервниот падобран и падобранот за спасу-
вање.  
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(10) Лицето кое поседува посебно овластување  по-
стар пакер на падобран може да врши:  

- спасување на компоненти и комплетирање на па-
добран;  

- пакување на главниот падобран, резервниот па-
добран и падобранот за спасување;  

- ситни поправки, односно одржување, на пример 
зашивање/крпење на куполата на падобранот, замена 
на поединечните јажиња, зашивање/крпење на ранецот 
на падобранот, поправање на пилотот на падобранот, 
поправка на контејнерот и слично, а кои не спаѓаат во 
основната конструкција на падобранот, ранецот или 
системот за поврзување и  

- технички преглед на падобран. 
 

Член 9 
Максималниот број на скокови во текот на 24 часа 

изнесува: 
1) за ученици - падобранци при изведувањето на 

првиот скок - еден; 
2) за ученици - падобранци до дозволата - три ско-

кови; 
3) за падобранци - осум скокови и 
4) за падобранци за време на организирани подго-

товки - 12 скокови. 
 

Член 10 
(1) Падобранот може да се користи, освен во случај 

на опасност и ако скокањето се врши за специјални 
цели, во следните метеролошки услови: 

1) ако небото е покриено со облаци, долната база на 
облаците треба да биде најмалку 200 m над височината 
од која се врши скокање; 

2) ако долната база на облаците е пониска од висо-
чината од која се врши скокот и облачноста е еднаква 
или поголема од 5/8, треба да се гледа местото на при-
земјувањето, да постои радиоврска помеѓу воздухопло-
вот и падобранскиот старт односно местото на призем-
јувањето и долната база на облаците треба да биде нај-
малку 1350 m над теренот, односно местото на призем-
јување и 

3) ако брзината на ветрот изнесува: 3 m/ѕес - за уче-
ник - падобранец кој има до пет извршени скокови од-
носно до 5 m/ѕес за ученик - падобранец кој има над 
пет извршени скокови; до 7 m/sec - за падобранци кои 
имаат дозвола, освен за скокови ноќе кога брзината на 
ветрот не смее да биде поголема од 5 m/ѕес и за вонае-
родромски скокови кога брзината на ветрот не смее да 
биде поголема од 6 m/ѕес; до 9 m/ѕес - за групни и пое-
динечни фигуративни скокови што се изведуваат со 
главен падобран од типот крило. 

(2) Доколку брзината на ветерот ја надминува гра-
ницата утврдена во став (1) точка 3) на овој член два 
пати во период од пет минути скокањето со падобрани 
се прекинува. Скокањето со падобрани може да се про-
должи доколку во период од 30 минути брзината на ве-
терот не ја надмине соодветно границата утврдена во 
став (1) точка 3) на овој член. 

  
Член 11 

Минималната височина на отворањето на главниот 
падобран изнесува: 

1) 900 m над просторот предвиден за скокање со па-
добран за ученици – падобранци;  

2)   750 m над просторот предвиден за скокање со 
падобран за лица со дозвола за падобранец и 

3) 2 100 m над просторот предвиден за скокање со 
падобран за тандем - скок. 

 
Член 12 

(1) Најголемата височина за изведување на скокови 
со падобран изнесува 4500 надморска височина.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, имателите 
на дозвола на падобранец со овластување категорија Б, 
Ц или Д можат да изведуваат скокови на височина на 
4500 m надморска височина под следните услови: 

1) падобранците да бидат опремени со падобрански 
автомат на резервниот падобран; 

2) скоковите со падобран од височина до 5000 m 
над просторот предвиден за скокање со падобран мо-
жат да се изведат доколку времето од преминување на 
височината од 3000 m над просторот предвиден за ско-
кање со падобран до моментот на скокање од возду-
хопловот е пократко од 30 минути; 

3) скокови со падобран од височина помеѓу 5000 m 
и 6000 m надморска височина можат да се изведат до-
колку воздухопловот е опремен со систем за дополни-
телно снабдување со кислород за секој падобранец пое-
динечно, а кој се користи до моментот на скокање од 
воздухопловот и 

4)  скокови со падобран од височина над 6000 m 
надморска височина можат да се изведат доколку па-
добранецот е опремен со самостоен систем за дополни-
телно снабдување со кислород кој се користи како за 
време на престојот на падобранецот во воздухопловот 
така и во текот на скокот. 

 
Член 13 

(1) Скокови со падобран можат да се вршат на ае-
родром или терен. 

(2) Скокови со падобран можат да се вршат на те-
рен одобрен од Агенцијата за цивилно воздухоплов-
ство (во понатамошниот текст: Агенцијата), доколку 
теренот биде со следните димензии: 

1) најмалку 60 - 400 метри за првите десет скокови 
на ученици, односно 600 - 200 метри за над десет ско-
кови на ученици; 

2) најмалку 100 - 50 метри - за падобранци и 
3) без ограничување за падобранци што имаат нај-

малку 20 вонаеродромски скокови на терени со димен-
зии 100 - 50 метри. 

(3) Просторот предвиден за скокање со падобран 
треба да биде без препреки, односно големи или тешко 
воочливи  природни или вештачки објекти кои тешко 
можат да се избегнат при приземјување (куќи, згради, 
хангари, железнички пруги, реки, езера, канали подла-
боки од 100 m, поединечни дрвја или дрвореди, шуми, 
електрични и телефонски водови, огради повисоки од 
150 cm, кули, антени и слично).  

(4) Површините за маневрирање на аеродромите не 
се сметаат за препреки во смисла на став (3) на овој 
член. 

(5) Доколку на оддалеченост помала од 50 m од 
предвидениот простор за приземјување на падобранци-
те се наоѓа водена површина (река, езеро или слично) 
со длабочина поголема од 150 cm, подносителот на ба-
рањето за одобрување на скоковите со падобран треба 
да организира и спасувачка служба на вода со најмалку 
еден моторен чамец. 

 
Член 14 

(1) Местото кое е предвидено за приземјување на 
падобранците треба да биде означено со падобрански 
крст. 

(2) Падобранскиот крст служи за комуникација со 
раководителот на скокањето и екипажот на воздухоп-
ловот во случај на губење на радиокомуникациската 
врска, така што доколку е одстранет падобранскиот 
крст не може да се врши скокање од воздухопловот и 
падобранците остануваат во воздухопловот до слетува-
њето и конечното застанување на воздухопловот. 

(3) За да можат падобранците да ја проценат брзи-
ната и правецот на ветерот во фазата на приземјување, 
во близина на местото кое е предвидено за приземјува-
ње на падобранците се поставува ветроказ. 
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Член 15 
(1) Во случај кога се изведуваат организирани ско-

кови со падобрани на вода се организира служба за 
спасување со најмалку толку моторни чамци колку што 
има во исто време падобранци во воздух кои треба да 
бидат опремени со сараци за извлекување на падобра-
нот и појаси за спасување. 

(2) Скокови со падобран се изведуваат на места ка-
де длабочината на водата изнесува најмалку 2 m, а 
просторот предвиден за приземјување на падобранците 
е оддалечен најмалку 15 m од брегот. 

(3) Скокови со падобран на вода во базени може да 
се организираат по претходно добиено одобрение од 
Агенцијата. 

(4) Со падобран на вода треба да скокаат лица што 
знаат да пливаат. 

(5) Температурата на водата во која се скока со па-
добран не треба да биде пониска од 18 °C. Доколку 
температурата на водата во која се скока со падобран е 
пониска од 18 °C, падобранците треба да бидат опреме-
ни со термоизолациска облека. 

 
Член 16 

(1) Во случај кога се изведуваат организирани ско-
кови со падобрани ноќе, падобранците треба да бидат 
означени со светлосен сигнал и опремени со осветлен 
или звучен висинометар. 

(2) При изведување на скокови со падобран ноќе, 
долната база на облаците треба да биде најмалку 200 m 
над висината од која се врши скокање од воздухопло-
вот. 

(3) Местото кое е предвидено за приземјување на 
падобранците при изведување на скокови со падобран 
ноќе, треба да биде означено со најмалку пет светилки 
кои се поставуваат во облик на букавата “T” како што е 
прикажано на Слика 2. 

 
Слика 2 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 17 
(1) Тандем-скокови вон аеродромот, може да врши 

падобранец кој има важечка дозвола со овластување за 
категорија Д, најмалку 100 скокови со тандем падобран 
и има писмена согласност од тандем патникот за такви-
от скок. Пред влегување во воздухопловот, падобране-
цот треба да го запознае тандем патникот за опремата 
на падобранот, елементите и процедурата на скокот, 
времетраење на слободниот пад и процедурите за вон-
редни ситуации со воздухопловот и/или падобранот. 

(2) Приземјувањето кај скоковите од став (1) на 
овој член се врши на терен со димензии од најмалку 
100 x 50 m. 

(3) Тандем-скокови не треба да се изведуваат на во-
да или ноќе. 

(4) Тандем патник не треба да биде лице помало од 
14 години. 

(5) За да може да скока како тандем патник, лицето 
помало од 18 години треба да има писмена согласност 
од родителите или старателите.  

 
Член 18 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 
декември 2013 година. 

 

Бр. 10-1339/5 
Агенција за цивилно 

воздухопловство 
24 октомври 2013 година Директор, 

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р. 
___________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА 
РЕПУБЛИКА НА МАКЕДОНИЈА 

3620. 
Врз основа на член 137 став (20) од Законот за 

енергетика („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 16/11, 136/11 и 79/13), Управниот одбор на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија на 
седницата оддржана на ден 23.09.2013 година, донесе 

 
Т А Р И Ф Н И К 

ЗА МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ 
НА ИСПИТ И МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НА-
ДОМЕСТОКОТ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА УСОВ-
РШУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ КОНТРОЛОРИ 

 
Член 1 

Со овој тарифник се утврдува максималната висина 
на надоместокот за учество на обука и полагање на ис-
пит и максималната висина на надоместокот за учество 
на обука за усовршување на енергетските контролори 
(во понатамошниот текст: тарифник).  

 
Член 2 

Максималната висина на надоместокот за учество 
на обука за енергетски контролори изнесува........ 
18.000,00 денари. 

Максималната висина на надоместокот за полагање 
на испит за енергетски контролори изнесува...16.500,00 
денари. 

Максималната висина на надоместокот за учество 
на обука за усовршување на енергетски контролори из-
несува.....................................................18.600,00 денари. 

 
Член 3 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по добивање на одоб-
рение од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-838/12 Управен одбор 

23 септември 2013 година Претседател,  
Скопје Илија Андонов, с.р. 

___________ 
3621. 

Врз основа на член 138 став (9) од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
број 16/11, 136/11 и 79/13), Управниот одбор на 
Агенцијата за енергетика на Република Македонија на 
седницата оддржана на ден 23.09.2013 година, донесе 
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Т А Р И Ф Н И К 
ЗА МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА 
 

Член 1 
Со овој тарифник се пропишува максималната ви-

сина на надоместокот за вршење на енергетска контро-
ла (во понатамошниот текст: тарифник), која ја вршат 
трговец поединец или правно лице кое поседува ли-
ценца за вршење на енергетска контрола. 

 
Член 2 

Максималната висина на надоместокот од член 1 на 
овој тарифник за вршење на општа енергетска  контро-
ла за 1 м2 бруто површина на зграда изне-
сува...............................................................30,00 денари. 

Максималната висина на надоместокот од член 1 на 
овој тарифник за вршење на детална енергетска  кон-
трола за 1 м2 бруто површина на зграда изне-
сува................................................................50,00 денари. 

 
Член 3 

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по добивање на одоб-
рение од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 01-838/13 Управен одбор 

23 септември 2013 година Претседател,  
Скопје Илија Андонов, с.р. 

___________ 

 
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ 

ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ 
3622. 

Врз основа на Член 40 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007; 7/2008;57/2010 и 13/2013),  член 
18 од Статутот на Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје, Тарифата на услугите што ги 
врши Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје бр.02-4075/1 од 19.07.2013г,, Делумното ре-
шение на Комисијата за хартии од вредност на РМ бр. 
УП1 08-121 од 06.08.2013г., Одлуката за измени на Та-
рифата на услугите што ги врши Централниот депози-
тар за хартии од вредност АД Скопје бр. 02-4075/2 од 
13.08.2013г, Одлуката за исправка на Тарифата на ус-
лугите што ги врши Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје бр. 02-4075/3 од 13.08.2013г,  и 
Дополнителното решение бр. УП1 08-121 од 
14.10.2013г на Комисијата за хартии од вредност на 
РМ, се утврдува пречистен текст на 

 
Т А Р И Ф А 

НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ ЦЕНТРАЛНИОТ 
ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД 
СКОПЈЕ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА 
ДЕПОЗИТАРОТ И КОРИСНИЦИТЕ НА НЕГОВИТЕ 

УСЛУГИ 
-Пречистен текст- 

 
Тарифата се применува од 31.10. 2013 година  
 
Општи одредби 
 
1. Централниот депозитар за хартии од вредност 

АД Скопје (во понатамошниот текст ЦДХВ) наплаќа 
надоместоци по поединечни видови на услуги кои ги 
извршува во текот на своето работење, во согласност 
со оваа Тарифа. 

2. ЦДХВ ги доставува фактурите за извршените ус-
луги во рок од 5 работни дена од денот на извршување 
на услугата. За Членките на ЦДХВ фактурите се напла-
туваат месечно и се доставуваа во првите десет дена во 
месецот, а се однесуваат за претходниот месец. За из-
давачите чии хартии од вредност се водат во системот 
на ЦДХВ, фактура за годишните надоместоци се изда-
ва еднаш годишно. 

3. Рок за плаќање на фактурите изнесува 8 дена од 
денот на доставувањето. 

4. Данокот на додадена вредност (ДДВ) не е вклу-
чен во цената на услугите. Истиот не се пресметува за 
услугите кои не подлежат на оданочување според Зако-
нот за данок на додадена вредност. 

5.  Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје може да даде попусти и/или да изврши ос-
лободување од плаќање на надоместоци согласно склу-
чени договори со институции

1
.  

6. За дел од услугите кои ги пружа ЦДХВ, каде во 
тарифата е наведена цената на услугата зголемена за 
трошоци, под трошоци се подразбираат стварни тро-
шоци кои не се дел од цената на услугата што ја дава 
ЦДХВ (трошоци на платен промет, поштарина и др.) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
1 Под институција се подразбира субјект кој не е основан соглас-
но Законот за трговските друштва. 
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_______________________ 
 
 
2 

Услугата опфаќа прифаќање и обработка на подато-
ците во нематеријализиран облик, упис на податоците 
за Издавачот, емисиите и сопствениците на хартии од 
вредност . 
 
3
 Надоместокот се пресметува според просечна пазар-

на капитализација на издавачот на акции за последните 
92 календарски денови од претходната календарска го-
дина (се пресметува просек на цените реализирани на 
пазарот во периодот 1.10-31.12 за претходната година и 
истиот се множи со бројот на издадени акции). Докол-
ку во 92-те календарски денови не се тргувало со акци-
ите, услугата на водење на евиденција за акциите во 
нематеријален облик се пресметува по тарифна ставка 
1.1.3.  
  

4 
Надоместокот се пресметува врз основа на износот 

на номиналната вредност на акциите. 
  

5 
Број на сметки со состојба на 31.12 претходната го-

дина. 
  

6 
За акционерски друштва со еден акционер не се нап-

лаќаат тарифните ставки 1.1.3. и 1.1.4. 
  

7 
Надоместокот се пресметува според просечна пазар-

на капитализација на хартиите од вредност од тој ISIN 
за последните 92 календарски денови од претходната 
календарска година (се пресметува просек на цените 
реализирани на пазарот во периодот 1.10-31.12 за прет-
ходната година и истиот се множи со бројот на сите 
долгорочни должнички хартии од вредност издадени 
под тој ISIN). Доколку во 92-те календарски денови не 
се тргувало со хартиите од вредност од тој ISIN, услу-
гата на водење на евиденција за хартиите од вредност 
во нематеријален облик се пресметува по тарифна 
ставка 1.1.8. 
  

8 
Надоместокот се пресметува врз основа на износот 

на номиналната вредност на сите долгорочни должнич-
ки хартии од вредност издадени под тој ISIN. 
  

9 
Број на сметки по ISIN со состојба на 31.12 претход-

ната година. 
  

10  
Оваа услуга опфаќа: намалување на основната глав-

нина на друштвото со повлекување/поништување на 
акции, поништување на акции без намалување на ос-
новната главнина, спојување, припојување или поделба 
на друштва, спојување или поделба на акции, надомест 
за распределба на дивиденда во акции и други корпо-
ративни активности на ниво на сметка на имател  
  

11 
Оваа услуга опфаќа: намалување на основната глав-

нина на друштвото со намалување на номиналната 
вредност по акција, промена на валута на хартиите од 
вредност,  
  

12 
Оваа услуга опфаќа: пресметка на дивиденда во 

пари, пресметка на главница и/или камата на обврз-
ници. 
 
13

 Оваа услуга опфаќа: исплата на дивиденда во пари, 
исплата на главница и/или камата од обврзници. 
  

14 
Не се наплаќаат доколку не се реализира презема-

њето 
 
15

 Извештајот содржи податоци за бројот на акции, 
бројот на гласови и процент од вкупниот број издадени 
акции по ISIN, на имателите на акциите, структурира-
ни по број на акции со право на глас, а кои не се огра-
ничени во правото на глас и не се сопствени акции на 
Издавачот. Извештајот содржи и податоци за бројот на 
акции со ограничено право на глас на имателот на ак-
циите и бројот на сопствените акции на издавачот. 

Состојбата за правата на глас содржана во овој извеш-
тај е согласно евиденцијата на ЦДХВ регистрирана на 
сметките за хартии од вредност на имателите (со ис-
клучок на хартии од вредност евидентирани на збирни 
сметки за хартии од вредност кога во извештајот е сод-
ржан податок за имателот на збирната сметка и соп-
ствените акции на издавачите) и истата е од информа-
тивна природа. Правата на глас се остваруваат во сог-
ласност со одредбите на Законот за трговски друштва 
  

16 
Извештајот содржи податоци за состојбите евиден-

тирани во акционерската книга на издавачот согласно 
барањето на издавачот 
 
17

 Извештајот содржи податоци за промените (тргов-
ски трансакции и нетрговски преноси) со хартии од 
вредност издадени под одреден ISIN за период опреде-
лен од страна на издавачот 
  

18
 Годишната членарина се наплаќа поделена на 12 ед-

накви месечни рати, најдоцна до 10 во месецот за прет-
ходниот месец, а доколку членката во текот на месецот 
има реализирано промет кој генерира надомест од по-
рамнување  по принципот Испорака наспроти плаќање 
за трансакции склучени на овластена берза повисок од 
50.000 МКД, во тој случај е ослободена од плаќање 
членарина за тој месец  
  

19 
Надоместокот се пресметува  од продажна и од ку-

повна страна, а се наплаќа од членките за тргување на 
овластена берза 
  

20 
Под сметка се подразбира старателска сметка на ко-

ја се водат сопственичките позиции за сметка на трето 
лице – инвеститор, вклучително и ограничените соп-
ственички позиции за тој инвеститор на други ограни-
чени сметки   
  

21 
Извештајот содржи податоци за хартиите од вред-

ност евидентирани на сметките на имателот на денот 
на поднесеното барање 
  

22 
Извештајот содржи податоци за хартиите од вред-

ност евидентирани на сметките на имателот на конкре-
тен датум определен од страна на подносителот 
  

23 
Извештајот содржи податоци за промените евиден-

тирани на сметката за хартии од вредност за период оп-
ределен од страна на подносителот 
  

24 
Извештајот содржи податоци за состојбите евиден-

тирани на сметката на хартии од вредност согласно ба-
рањето на имателот на сметка 
  

25 
Извештајот содржи податоци согласно барањето на 

субјектот-корисник на услугите на ЦДХВ овластен 
согласно закон, а не се однесува исклучиво на сметки 
на хартии од вредност од точка 4.22 од оваа Тарифа. 
 
 

Преодни и завршни одредби 
 
Тарифникот подлежи на промени доколку курсот 

на еврото во однос на денарот според курс на НБРМ се 
зголеми над 5% од курсот на еврото на денот на влегу-
вање во сила на оваа Тарифа. 

Оваа Тарифа влегува во сила со денот на донесува-
њето од страна на Одборот на Директори на Депозита-
рот, а ќе се применува од третиот ден по денот на при-
емот на Решението за добивање на согласност на тари-
фата од Комисијата за хартии од вредност на Републи-
ка Македонија. 

Со денот на  отпочнување на примената на оваа Та-
рифа, престанува да важи Тарифата на ЦДХВ АД 
Скопје – пречистен текст бр. 02-9075/1 од 13.11.2008 
година.  

 
                  Одбор на директори 
                        Претседател,  
       Антигона Буклеска Младеновиќ, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

3623. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 

85/2010, 47/2011, 135/2011 и 79/2013), Државниот завод за статистика, го утврдува и објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ОКТОМВРИ 2013 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-октомври 2013 година, во однос 

на просечните цени на мало во 2012 година, е повисок за 1,3%. 

 

                                                                    Директор, 

д-р Благица Новковска, с.р 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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