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ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Во Законот за катастар на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14,
115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и 61/16), во членот 8 став
(2) по зборовите: „ниски бруто примања до 168.000,00
денари годишно“ се додаваат зборовите: „и на лица
кои претрпеле штета при елементарни непогоди и други несреќи во услови кога било утврдено постоење на
кризна состојба“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR KADASTËR TË
PATUNDSHMËRIVE
Neni 1
Në Ligjin për kadastër të patundshmërive ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/13, 41/14,
115/14, 116/15, 153/15, 192/15 dhe 61/16), në nenin 8
paragrafi (2) pas fjalëve: "të hyra bruto të ulëta deri
168.000,00 denarë në vit" shtohen fjalët: "edhe për persona
të cilët kanë pësuar dëme gjatë fatkeqësive elementare dhe
fatkeqësive të tjera në kushte kur është përcaktuar
ekzistimi i gjendjes së krizës".
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Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3876.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

Член 3
Во членот 13 по ставот 3 се додаваат два нови става
4 и 5, кои гласат:
„Овластувањето за чување на државните риболовни
води кои не се дадени на концесија за риби рибочуварот го докажува со легитимација.
Формата и содржината на легитимацијата на рибочуварот како и начинот на издавање и одземање на истата ги пропишува министерот.”.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 4
Во членот 26 став 2 алинеја 1 сврзникот „и” се заменува со точка и запирка.
Во алинејата 2 зборовите: „двајца дипломирани земјоделски инжинери” се заменуваат со зборовите: „еден
дипломиран земјоделски инжинер”, а точката на крајот
на реченицата се заменува со сврзникот „и” и се додава
нова алинеја 3, која гласи:
„- еден дипломиран земјоделски инжинер со пет години работно искуство во струката од редовите на вработените во Инспекторатот”.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 септември 2016 година.
Бр. 08-3829/1
7 септември 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО
Член 1
Во Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ број
20/2009, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15 и
33/16), во членот 12 став 3 по зборовите: „условите” се
додаваат зборовите: „за увоз на одделни земјоделски
производи”.
Член 2
По членот 12-а се додава нов член 12-б, кој гласи:
„Член 12-б
Рибочуварите ги чуваат државните риболовни води
кои не се дадени на концесија за риби од бесправен риболов и риболовни кражби.
При контролата рибочуварот има право од лицата
кои ловат риба од брег и од пловен објект, како и од лицата кои се наоѓаат во непосредна близина на риболовната вода:
- да побара документ за лична идентификација,
- да врши преглед на средствата со кои лицето дошло до риболовната вода,
- да побара легитимација и дозвола за вршење риболов согласно со Законот за рибарство и аквакултура и
- да ги одземе привремено риболовните средства и
уловената риба доколку утврди неправилности.
При чувањето рибочуварот составува записник и доколку констатира неправилност привремено ги одзема
риболовните средства и риба за што издава потврда за
привремено одземени риболовни средства и риба, a одземените риболовни средства и риба со целокупната документација ги доставува до инспектор.”.

Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR
INSPEKTORATIN SHTETËROR TË BUJQËSISË
Neni 1
Në Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
20/2009, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15 dhe
33/16), në nenin 12 paragrafi 3 pas fjalës "kushtet" shtohen
fjalët: "për importin e prodhimeve të veçanta bujqësore".
Neni 2
Pas nenit 12-a shtohet nen i ri 12-b, si vijon:
"Neni 12-b
Ruajtësit e peshqve i ruajnë ujërat shtetërore të
peshkimit që nuk janë dhënë në koncesion për peshqit nga
peshkimi i paligjshëm dhe vjedhjet e peshkimit.
Gjatë kontrollit ruajtësi i peshqve ka të drejtë nga
personat që gjuajnë peshq nga bregut dhe nga objekti
lundrues, si dhe nga personat që gjenden në afërsi të
drejtpërdrejtë të ujit të peshkimit:
- të kërkojë dokument për identifikim personal,
- të kryejë kontroll të mjeteve me të cilat personi ka
ardhur deri te uji i peshkimit,
- të kërkojë legjitimacion dhe leje për kryerjen e
peshkimit në pajtim me Ligjin për peshkatari dhe
akuakulturë dhe
- t'i marrë përkohësisht mjetet e peshkimit dhe peshkun
e zënë nëse konstaton parregullsi.
Gjatë ruajtjes ruajtësi i peshqve harton procesverbal
dhe nëse konstaton parregullsi përkohësisht i merr mjetet e
peshkimit dhe peshqit për çfarë lëshon vërtetim për
marrjen e përkohshme të mjeteve të peshkimit dhe
peshqve, kurse mjetet e marra të peshkimit dhe peshqit me
tërë dokumentacionin i dorëzon tek inspektori.".
Neni 3
Në nenin 13 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të
rinj 4 dhe 5, si vijojnë:
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,,Autorizimin për ruajtjen e ujërave shtetërore të
peshkimit që nuk janë dhënë në koncesion për peshq
ruajtësi i peshqve e dëshmon me legjitimacion.
Formën dhe përmbajtjen e legjitimacionit të ruajtësit të
peshqve si dhe mënyrën e lëshimit dhe heqjes së të njëjtit i
përcakton ministri.".
Neni 4
Në nenin 26 paragrafi 2 alineja 1 lidhëza "dhe"
zëvendësohet me pikëpresje.
Në alinenë 2 fjalët: "dy inxhinierë të diplomuar të
bujqësisë" zëvendësohen me fjalët: "një inxhinier i
diplomuar i bujqësisë", kurse pika në fund të fjalisë
zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet alineja e re 3,
si vijon:
"- një inxhinier i diplomuar i bujqësisë me pesë vjet
përvojë pune në profesion nga radhët e të punësuarve në
Inspektorat".
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3877.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за виното,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 септември 2016 година.
Бр. 08-3830/1
7 септември 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНОТО
Член 1
Во Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ број 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13,
188/13, 149/15 и 39/16), во членот 3 по точката 28 се додаваат две нови точки 28-а и 28-б, кои гласат:
„28-а Трговец со винско грозје е правно или физичко лице кое е врши откуп на винско грозје наменeто за
извоз.
28-б Капитално поврзани друштва се друштва кои
вршат дејност производство на вино или производство
на грозје и директно или индиректно поседуваат, контролираат или држат 5% или повеќе акции или емитувани удели со право на глас, во друго друштво кое врши
дејност производство на вино или производство на
грозје.“.

Член 2
По членот 16 се додаваат два нови наслови и два нови члена 16-а и 16-б, кои гласат:
„Откуп на винско грозје
Член 16-a
(1) Откуп на винско грозје за производство на вино
може да вршат производители на вино и трговци со
винско грозје наменето за извоз (во натамошниот
текст: откупувачи).
(2) Под откуп на винско грозје во смисла на овој закон не се подразбира купопродажбата на винско грозје
извршено меѓу капитално поврзани друштва за винско
грозје произведено од капитално поврзано друштво.
(3) Субјектите од ставот (1) на овој член треба да
се запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кој се води согласно со Законот за земјоделство и рурален развој.
(4) Грозјето откупено од страна на трговци со винско грозје наменето за извоз може да биде продадено и
на производители на вино во Република Македонија само доколку за истото во целост се исплатени финансиските обврски кон производителот на грозје согласно со
одредбите од овој закон.
Исплата на винско грозје
Член 16-б
Откупувачот на производителот на грозје може износот за откупеното винско грозје да му го исплати во
целост во рок од седум дена од денот на приемот, односно предавањето на винското грозје на откупувачот
или исплатата на износот за откупеното винско грозје
да ја изврши на три рати од кои првата рата во висина
од најмалку 20% најдоцна до 15 декември во годината
кога е извршен откупот, втората рата во висина од најмалку 40% најдоцна до 15 февруари следната година
од годината кога е извршен откупот и третата рата најдоцна до 30 април следната година од годината кога е
извршен откупот.“.
Член 3
Во членот 17 став (2) зборовите: „за производство на
вино“ се заменуваат со зборовите: „наменето за извоз“.
Во ставот (3) зборовите: „за производство на вино“
се заменуваат со зборовите: „наменето за извоз“.
Ставот (5) се менува и гласи:
„Утврдената цена согласно со ставот (3) на овој
член може да се намали најмногу до 8% во случај кога
исплатата на износот за откупеното винско грозје се
врши во целост согласно со членот 16-б од овој закон.“.
Член 4
Во членот 18 став (1) зборовите: „за производство на
вино“ се заменуваат со зборовите: „наменето за извоз“.
Член 5
Во членот 19 став (1) зборовите: „за производство
на вино“ се заменуваат со зборовите: „наменето за извоз и производителите на вино“.
Член 6
Во членот 30 став (1) алинеја 4 се менува и гласи:
„- нема доспеани финансиски обврски за откупеното винско грозје согласно со овој закон и“.
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Член 7
Насловот пред членот 30-а се менува и гласи: „Извештаи“.
Во членот 30-а став (1) зборовите: „секоја година
најдоцна до 31 јануари во тековната година“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна до 31 октомври во тековната година за обврските за исплата кога исплатата се
врши во целост и во рок од пет дена од истекот на роковите за исплата кога исплатата се врши на рати согласно со членот 16-б од овој закон“, а зборовите: „извештај за претходната година“ се заменуваат со зборот „извештаи“.
Во ставот (2) зборот „извештајот“ се заменува со
зборот „извештаите“.
Во ставот (3) зборот „извештајот“ се заменува со
зборот „извештаите“.
Во ставот (5) зборот „извештај“ се заменува со зборот „извештаите“.
Во ставот (7) зборот „извештајот“ се заменува со
зборот „извештаите“.
Член 8
Во членот 30-д став (1) алинејата 2 се менува и
гласи:
„- плати надоместок за повторен упис на сметка на
буџетот на Република Македонија согласно со податоците од извештаите од членот 30-а од овој закон во висина од:
1) 10% од неисплатените финансиски обврски за купено винско грозје кои доспеале за исплата до 15 декември во годината кога е извршен откупот;
2) 10% од неисплатените финансиски обврски за купено винско грозје кои доспеале за исплата до 15 февруари следната година од годината кога е извршен откупот;
3) 10% од неисплатените финансиски обврски за купено винско грозје кои доспеале за исплата до 30 април
следната година од годината кога е извршен откупот и
4) 10% од неисплатените финансиски обврски за купено винско грозје кога исплатата се врши во целост
согласно со членот 16-б од овој закон.“.
Во алинејата 3 зборовите: „во претходната година“
се бришат, зборот „извештајот“ се заменува со зборот
„извештаите“ и зборот „обврската“ се заменува со зборовите: „доспеаната обврска“.
Член 9
Во членот 35-а став (2) бројот „15“ се заменува со
бројот „60“.
Член 10
Во членот 57 став (1) по точката 1 се додава нова
точка 1-а, која гласи:
„1-а. по пријава на производител на грозје да врши
инспекциски надзор во однос на тоа дали откупувачот
му го исплатил на производителот на грозје износот за
откупеното винско грозје кога исплатата се врши во целост согласно со членот 16-б од овој закон.“.
Член 11
Во членот 59-г став (1) пред точката 1) се додаваат
две нови точки 1) и 2), кои гласат:
„1) продава или купува винско грозје спротивно на
овој закон (член 16-а) и
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2) не врши исплата на откупено винско грозје согласно со овој закон (член 16-б)“
Точките 1), 2), 3) и 4) стануваат точки 3), 4), 5) и 6).
Член 12
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR VERË
Neni 1
Në Ligjin për vëre ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13,
188/13, 149/15 dhe 39/16), në nenin 3 pas pikës 28 shtohen
dy pika të reja 28-a dhe 28-b si vijojnë:
"28-a Tregtari me rrush të verës është person juridik
ose fizik i cili bën grumbullimin e rrushit të verës të
dedikuar për eksport.
28-b Shoqëritë e lidhura kapitale janë shoqëri të cilat
kryejnë veprimtari prodhim të verës ose prodhim të rrushit
dhe posedojnë drejtpërdrejt ose tërthorazi, kontrollojnë ose
mbajnë 5% ose më shumë aksione ose pjesëmarrje të
emituara me të drejtë vote, në shoqëri tjetër e cila kryen
veprimtari prodhim të verës ose për prodhimin e rrushit.".
Neni 2
Pas nenit 16 shtohen dy tituj të rinj dhe dy nene të reja
16-a dhe 16-b si vijojnë:
"Grumbullimi i rrushit të verës
Neni 16-a
(1) Grumbullim të rrushit të verës për prodhimin e
verës mund të kryejnë prodhuesit e verës dhe tregtarët me
rrush të verës të dedikuar për eksport (në tekstin e
mëtejmë: grumbullues).
(2) Me grumbullim të rrushit të verës në kuptimin e
këtij ligji nuk nënkuptohet shit e rrushit të verës të kryer
ndërmjet shoqërive të lidhura kapitale për rrush vere të
prodhuar nga shoqëria e lidhur kapitale.
(3) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni duhet të jenë
të regjistruar në Regjistrin e grumbulluesve të prodhimeve
bujqësore që mbahet në pajtim me Ligjin për bujqësi dhe
zhvillim rural.
(4) Rrushi i grumbulluar nga ana e tregtarëve me rrush
vere të dedikuar për eksport mund t’u shitet edhe
prodhuesve të verës në Republikën e Maqedonisë vetëm
nëse për të njëjtin janë paguar në tërësi detyrimet
financiare ndaj prodhuesit të rrushit në pajtim me
dispozitat e këtij ligji.
Pagimi i rrushit të verës
Neni 16-b
Grumbulluesi prodhuesit të rrushit mund shumën për
rrushin e verës të grumbulluar t’ia paguajë në tërësi në afat
prej shtatë ditësh nga dita e pranimit, respektivisht
dorëzimit të rrushit për verë grumbulluesit ose pagimin e
shumës për rrushin e verës të grumbulluar ta kryejë në tri
këste nga të cilat kësti i parë në lartësi prej së paku 20% më
së voni deri në 15 dhjetor të vitit kur është kryer
grumbullimi, kësti i dytë në lartësi nga më së paku 40% më
së voni deri në 15 shkurt vitin e ardhshëm nga viti kur
është kryer grumbullimi dhe kësti i tretë më së voni deri
më 30 prill në vitin e ardhshëm nga viti kur është kryer
grumbullimi.".
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Neni 3
Në nenin 17 në paragrafin (2) fjalët: “për prodhim të
verës" zëvendësohen me fjalët: “dedikuar për eksport".
Në paragrafin (3) fjalët: “për prodhim të verës"
zëvendësohen me fjalët: “dedikuar për eksport".
Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Çmimi i përcaktuar në pajtim me paragrafin (3) të
këtij neni mund të zvogëlohet më së shumti deri 8% në rast
kur pagimi i shumës së rrushit të verës të grumbulluar
kryhet në tërësi në pajtim me nenin 16-b nga ky ligj.".
Neni 4
Në nenin 18 në paragrafin (1) fjalët: “për prodhim të
verës" zëvendësohen me fjalët: “dedikuar për eksport".
Neni 5
Në nenin 19 në paragrafin (1) fjalët: “për prodhim të
verës" zëvendësohen me fjalët: “dedikuar për eksport dhe
prodhuesit e verës".
Neni 6
Në nenin 30 paragrafi (1) alineja 4 ndryshohet si vijon:
"- nuk ka obligime financiare të maturuara për rrushin e
verës të grumbulluar në pajtim me këtë ligj dhe".
Neni 7
Titulli para nenit 30-a ndryshohet si vijon: "Raporte".
Në nenin 30-a në paragrafin (1) fjalët: “ çdo vit më së
voni deri 31 janar në vitin rrjedhës" zëvendësohen me
fjalët: “më së voni deri më 31 tetor në vitin rrjedhës për
obligimet për pagim kur pagimi kryhet në tërësi dhe në afat
prej pesë ditësh nga kalimi i afatit për pagim kur pagimi
kryhet në këste në pajtim me nenin 16-b të këtij ligji",
kurse fjalët: “raport për vitin paraprak" zëvendësohen me
fjalën “raporte".
Në paragrafin (2) fjala " raporti" zëvendësohet me
fjalën "raportet".
Në paragrafin (3) fjala " raporti" zëvendësohet me
fjalën "raportet".
Në paragrafin (5) fjala " raport" zëvendësohet me fjalën
"raportet".
Në paragrafin (7) fjala " raporti" zëvendësohet me
fjalën "raportet".
Neni 8
Në nenin 30-d paragrafi (1) alineja 2 ndryshohet si
vijon:
"-paguan kompensim për regjistrim të sërishëm në
llogari të buxhetit të Republikës së Maqedonisë në pajtim
me të dhënat nga raportet nga neni 30-a të këtij ligji në
lartësi prej:
1) 10% nga obligimet e papaguara financiare për
rrushin e verës të grumbulluar të cilat janë maturar për
pagesë deri më 15 dhjetor në vitin kur është kryer
grumbullimi,
2) 10% nga obligimet e papaguara financiare për
rrushin e verës të grumbulluar të cilat janë maturuar për
pagesë deri më 15 shkurt në vitin e ardhshëm nga viti kur
është kryer grumbullimi,
3) 10% nga obligimet e papaguara financiare për
rrushin e verës të grumbulluar të cilat janë maturuar për
pagesë deri më 30 prill të vitit të ardhshëm nga viti kur
është kryer grumbullimi dhe
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4) 10% nga obligimet e papaguara financiare për
rrushin e verës të grumbulluar kur pagimi kryhet në tërësi
në pajtim me nenin 16-b nga ky ligj.".
Në alinenë 3 fjalët: “në vitin paraprak" shlyhen, fjala
"raporti" zëvendësohet me fjalën "raportet" dhe fjala
"obligimi" zëvendësohen me fjalët: “obligimi i maturuar".
Neni 9
Në nenin 35-a në paragrafin (2) numri "15"
zëvendësohet me numrin "60".
Neni 10
Në nenin 57 paragrafi (1) pas pikës 1 shtohet pikë e re
1-a si vijon:
"1-a. pas paraqitjes së prodhuesit të rrushit të kryejë
mbikëqyrje inspektuese në lidhje me atë nëse grumbulluesi
ia ka paguar prodhuesit të rrushit shumën për rrushin e
verës të grumbulluar kur pagimi kryhet në tërësi në pajtim
me nenin 16-b të këtij ligji.”.
Neni 11
Në nenin 59-g paragrafi (1) para pikës 1) shtohen dy
pika të reja 1) dhe 2), si vijojnë:
"1) shet ose blen rrush vere në kundërshtim me këtë ligj
(neni 16-a) dhe
2) nuk kryen pagim të rrushit të verës të grumbulluar
në pajtim me këtë ligj (neni 16-b)”
Pikat 1), 2), 3) dhe 4) bëhen pika 3), 4), 5) dhe 6).
Neni 12
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
3878.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 372 став 1 од Законот
за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија” брoj 169/15, 226/15 и
55/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 7 септември 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ
НА ПАТИШТАТА
I. За членови на Републичкиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата, се именуваат:
- Дејан Донев, веб дизајнер и програмер од Македонска Каменица и
- Бисера Мојсоска, дипломиран правник од Струга.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08 - 3827/1
7 септември 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски,с.р.
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3879.
Врз основа на член 4 став 1 од Законот за националниот уметник на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/2011), ја донесувам следната
ОДЛУКА
I
На НИКОЛА МАЏИРОВ му се доделува титулата
национален уметник на Република Македонија.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-1267/1
7 септември 2016 година
Скопје

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

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3880.
Врз основа на член 16 став (8) од Законот за јавен долг
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05,
88/08, 35/11 и 139/14), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 30.8.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР СО
ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА
БАНКА АД СКОПЈЕ
Член 1
Општина Центар се задолжува кај Комерцијална банка АД Скопје со долгорочен кредит во износ од
4.826.000,00 евра во денарска противвредност пресметана по среден курс од индикативната курсна листа на Народна банка на Република Македонија на денот на користење на кредитот, но не повеќе од 297.750.000,00 денари, за реализација на Проектот: „Изградба на општинско основно училиште на општина Центар – Скопје”.
Член 2
Средствата од долгорочниот кредит од член 1 на
оваа одлука општина Центар ќе ги користи под следните услови:
- каматна стапка: променлива каматна стапка во висина од 5,00% на годишно ниво, декурзивно;
- рок на отплата: до десет години, со вклучен грејс
период;
- грејс период: до две години;
- отплата на кредитот: во 32 тримесечни рати, од
кои првата рата достасува за плаќање три месеци по
ставање на кредитот во отплата, а по истекот на грејс
периодот;
- надомест во висина од 0,5% од износот на одобрениот кредит за водење на аранжман по долгорочен кредит еднократно;
- надомест во висина од 0,5% од износот на искористените средства, за секое користење, согласно интерните
акти на Банката, но не повеќе од 150.000 денари и
- предвремената отплата на кредитот во целост или
делумно е без надомест.

Член 3
Условите и начинот на користење на кредитот, како
и сервисирањето на обврските кои произлегуваат од истиот, се утврдуваат со Договорот за кредит што ќе се
склучи помеѓу општина Центар и Комерцијална банка
АД Скопје.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-6310/1
30 август 2016 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3881.
Врз основа на член 55 став (12) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11, 51/11, 148/11, 74/12,
171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА
ПРЕСТАНОК НА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА ЗА КОЈА ИМА ДОБИЕНО СОГЛАСНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок на приредување на електронски игри
на среќа во деловната просторија за која има добиено
согласност.
Член 2
Барањето за добивање на одобрение за престанок на
приредување на електронски игри на среќа во деловната
просторија за која има добиено согласност се поднесува
на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од
ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за престанок на приредување на електронски игри
на среќа во деловната просторија за која има добиено
согласност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/12).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.13-8135/5
30 август 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.
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3882.
Врз основа на член 55 став (12) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15 и 23/16), министерот
за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ
НА СОГЛАСНОСТ ЗА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ КАДЕ ШТО ЌЕ СЕ
ПРИРЕДУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за деловните простории каде што ќе се приредуваат електронските игри на среќа.
Член 2
Барањето за добивање на согласност за деловните простории каде што ќе се приредуваат електронските игри на среќа се поднесува на образец во А-4 формат, на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за добивање на согласност за деловните простории каде што ќе се приредуваат
електронските игри на среќа („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/12).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13-8136/5
2 септември 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Кирил Миноски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 172

12 септември 2016

12 септември 2016

Бр. 172 - Стр. 11

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3883.
Врз основа на член 5-a ставови (3) и (4) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16
и 71/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД АВТОХТОНИ СОРТИ, КАКО И СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТЕРОТ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ И
САДЕН МАТЕРИЈАЛ ОД АВТОХТОНИ СОРТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат условите, формата и содржината на барањето за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти, како и содржината и начинот на водење
на регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти.
Член 2
Снабдувачот за да се запише во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони
сорти, треба да ги исполни следниве услови:
- да има соодветно земјоделско земјиште и
- да поседува соодветна опрема за производство, доработка, пакување, етикетирање и трговија.
Член 3
(1) Барањето за запишување во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони
сорти, се поднесува во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 4
(1) Регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти ги содржи следниве податоци:
- реден број;
- име и презиме на снабдувач;
- адреса на снабдувачот;
- број и датум на решение;
- дејност на снабдувачот;
- вид на земјоделски растенија;
- име на автохтона сорта; и
- забелешка.
(2) Регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал од автохтони сорти се води во електронска
форма.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-7362/3
2 септември 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

Стр. 12 - Бр. 172

12 септември 2016

12 септември 2016

Бр. 172 - Стр. 13

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
3884.
Врз основа на член 155 став (2) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15,
98/15, 145/15, 30/16 и 127/16) министерот за образование и наука во согласност со министерот за информатичко општество и администрација, дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕТО ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СТЕКНАТО ВО СТРАНСТВО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на барањето за нострификација и признавање на свидетелство
за основно образование стекнато во странство и потребната документација.
Член 2
Образецот од член 1 од овој правилник се печати на хартија со бела боја во А4 формат и е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член содржи:
- податоци за ученикот,
- податоци за документот свидетелство за кое се поднесува барањето,
- изјава за давање согласност за обработка на лични податоци,
- име и презиме, број на лична карта/патна исправа на подносителот на барањето и
- датум на поднесување на барањето.
Член 3
Потребната документација е содржана во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.12/2-3491/2

Бр. 12-12009/1

1 септември 2016 година

31 август 2016 година

Скопје

Скопје

Министер за информатичко

Министер за образование

општество и администрација,

и наука,

Марта Арсовска Томовска, с.р.

Пиштар Лутфиу, с.р.

Стр. 14 - Бр. 172

12 септември 2016

12 септември 2016

Бр. 172 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 172

12 септември 2016

3885.
Врз основа на член 83 став 2 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08,
33/10, 116/10, 156/10, 18/2011, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и
127/16) министерот за образование и наука во согласност со министерот за информатичко оп-штество и администрација, дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦ НА БАРАЊЕТО ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО
И ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ СТЕКНАТИ ВО СТРАНСТВО И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на барањето за нострификација и признавање на свидетелство и
диплома за средно образование стекнати во странство и потребната документација.
Член 2
Образецот од член 1 од овој правилник се печати на хартија со бела боја во А4 формат и е даден во Прилог
број 1, кој е составен дел на овој правилник.
Образецот од став 1 на овој член содржи:
- податоци за ученикот,
- податоци за документот свидетелство/диплома за кое се поднесува барањето,
- изјава за давање согласност за обработка на лични податоци,
- име и презиме, број на лична карта/патна исправа на подносителот на барањето и
- датум на поднесување на барањето.
Член 3
Потребната документација е содржана во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-ка
Македонија“.
Бр.12/2-3491/3
1 септември 2016 година
Скопје
Министер за информатичко
општество и администрација,
Марта Арсовска Томовска, с.р.

Бр. 20-12009/2
31 август 2016 година
Скопје
Министер за образование
и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

12 септември 2016

Бр. 172 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 172

12 септември 2016

12 септември 2016

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3886.
Врз основа на член 203 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13,
164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15,
72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), министерот за труд и социјална политика, во согласност со министерот за образование и наука и министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОЦЕНА НА ВИДОТ И СТЕПЕНОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ НА ЛИЦАТА ВО МЕНТАЛНИОТ ИЛИ
ТЕЛЕСНИОТ РАЗВОЈ
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се уредува видот и степенот на
попреченоста на лицата во менталниот или телесниот
развој, стручниот профил на членовите на стручниот
орган што дава наод и мислење за оцена на видот и степенот на попреченост и посебните потреби на лица со
пречки во развојот, на првостепениот и на второстепениот орган, начинот и постапката за оценување на посебните потреби, водењето на евиденцијата за посебните потреби за овие лица и установите што формираат
стручни органи кои даваат наод и мислење.
Член 2
Со оцена на посебните потреби за утврдување на видот и степенот на попреченоста во менталниот или телесниот развој се опфаќаат лица до 26-годишна возраст.
Член 3
Стручниот орган кој дава наод и мислење за оцена
на видот и степенот на попреченост и посебните потреби на лица со пречки во развојот, ги определува нивните посебни потреби согласно Законот за заштита на децата, Законот за социјалната заштита, Законот за здравствената заштита, Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност и прописите од областа на образованието.
II. ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ НА ЛИЦА
СО ПОПРЕЧЕНОСТ
Член 4
Лицата со попреченост во менталниот или телесниот развој, кои имаат посебни потреби, во смисла на
овој правилник се:
1. Лица со оштетен вид (слабовидни и слепи);
2. Лица со оштетен слух (наглуви и глуви);
3. Лица со пречки во гласот, говорот и јазикот;
4. Лица со пречки во телесниот развој;
5. Лицa со попреченост во менталниот развој
(леснa, умеренa, тешкa и длабокa);
6. Лицa со аутизам и лица со друго перварзивно развојно растројство;
7. Хронично болни лица; и
8. Лица со повеќе видови на попреченост (лица со
комбинирани пречки во развојот).

Бр. 172 - Стр. 19

Член 5
Лице со оштетен вид се смета слабовидно и слепо
лице.
Слабовидно лице е лице кое на подоброто око со корекционо стакло има острина на видот помала од 40%
(0,4) и лице кое на подоброто око со корекционо стакло има острина на видот поголема од 40% (0,4), но кај
кое се предвидува извесно влошување на видот.
Слепо лице е лице кое на подоброто око со корекционо стакло има острина на видот до 10% (ОДО) и лице со централен вид на подоброто око со корекционо
стакло до 25% (0,25), на кое видното поле му е стеснето до 20 степени.
Според степенот на попреченоста, слепите лица се
распоредуваат во следните групи:
- лице кое потполно го изгубило осетот за светло
(амауроза);
- лице кое на подоброто око со корекционо стакло
има остаток на видот до 5% (0,05) или лице кое на подоброто око со корекционо стакло има остаток на видот помалку од 10% (ОДО) или има видно поле стеснето до 20 степени;
- лице кое на подоброто око со корекционо стакло
има остаток на видот помалку од 10% (ОДО) и лице со
централен вид на подоброто око со корекционо стакло
до 25% (0,25) и кое има видно поле стеснето до 20 степени, и
- практично слепо лице со толку намалена функционална способност на органот за вид која не му овозможува воспитание и образование претежно по визуелен
пат.
Член 6
Лице со оштетен слух е наглуво и глуво лице во зависност од степенот на оштетувањето.
За наглуво се смета лице кај кое оштетувањето на
слухот на подоброто уво од 25 дб до 80 дб и кое потполно или делумно го развило вербалниот говор. Според
степенот на оштетувањето на слухот, времето кога настанало оштетувањето и степенот на говорната развиеност, наглувите лица се распоредуваат во следните
групи:
- лице со лесно оштетување на слухот од 25 дб до
40 дб. и може спонтано да развие вербален говор;
- лице со умерено оштетување на слухот од 40 дб
до 60 дб, кое пред оштетувањето спонтано го развило
говорот.
- лице со умерено оштетување на слухот од 40 дб
до 60 дб кај кое оштетувањето на слухот настанало
пред да го развие говорот, а како последица има делумно развиен говор;
- лице со тешко оштетување на слухот од 60 дб до
80 дб кое спонтано го развило говорот пред да настане
оштетувањето;
- лице со тешко оштетување на слухот од 60 дб до
80 дб кај кое оштетувањето на слухот настанало пред
да го развие говорот, а потоа го развил со систематски
сурдоаудиолошки третман, и
- лице со тешко оштетување на слухот од 60 дб до
80 дб кај кое оштетувањето на слухот настанало пред
да го развие говорот, а кое во моментот на оцената на
посебните потреби има недоволно развиен говор.
За глуво се смета она лице кај кое оштетувањето на
слухот е поголемо од 80 дб и кое и со слушен аплификатор не може целосно да го перцепира вербалниот го-
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вор. Глувите лица се делат на практично глуви и тотално глуви. Практично глувите лица со слушен аплификатор можат да слушаат одделни супресегменти од говорот. Тотално глувите лица имаат потполно згасната
слушна перцепција. Според времето на настанувањето
и степенот на развојот на говорот, овие лица се распоредуваат во следните групи:
- лице кое пред оштетувањето на слухот го развил
вербалниот говор и во времето на оцената на посебните потреби добро говори:
- лице кое пред оштетувањето на слухот не го развил спонтано вербалниот говор, а потоа со интензивен
и систематски сурдоаудиолошки третман го постигнало тоа, и
- лице кое го изгубило слухот пред да го развие вербалниот говор и во времето на оцената на посебните
потреби има недоволно изграден говор или е без говор.
Дете од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, по детектирање на оштетување на слухот, како и дете со кохлеарен имплант се упатува на сурдоаудиолошка рехабилитација во специјални установи и служби верифицирани
за оваа дејност, со цел процесот на десурдизација и демутизација да се реализира пред неговото упатување
во основното образование.
Член 7
Лице со пречки во гласот, говорот и јазикот е лице
чиј говор не одговара на возраста, или не е разбирлив,
граматички и синтаксички неизграден, со конвулзивни
пречки во механизмот и автоматизмот на говорот, заради што има потреба од логопедски третман и лекување.
Според видот и степенот на пореметувањето во вербалната комуникација, лицата се распоредуваат во следните групи:
- лице со потполно отсуство на говорот - алалија;
- лице со патолошки говорен развој;
- лице со тешка назализација - ринолалија;
- лице со отсуство и тешко оштетување на гласот афонија и дисфонија;
- лице со тешко оштетен говор поради детска парализа;
- лице со аутизам и лице со друго перварзивно развојно растројство;
- лице со оштетен или изгубен порано стекнат говор - афазија и дисфазија, и
- лице со комбинација на пречки од алинеите од 1
до 7 на овој став.
Член 8
Лице со пречки во телесниот развој е лице со состојба на намалување или губење на функционалната способност на еден или повеќе делови на телото со што
значително се намалува способноста на лицето во задоволувањето на основните животни потреби.
Според степенот на оштетувањето лицата со пречки
во телесниот развој се распоредуваат во следните
групи:
- лице со тешки пречки во телесниот развој е лице
кое може самостојно да ги задоволува своите потреби
со соодветни ортопедски помагала или адаптација на
физичката средина;
- лице со потешки пречки во телесниот развој е лице кое може самостојно да ги задоволува своите потреби само со помош од друго лице, и
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- лице со најтешки пречки во телесниот развој е лице кое има потреба од постојана грижа и нега во задоволување на основните животни потреби.
Член 9
Лице со попреченост во менталниот развој е лице
со забавен или непотполн психички развој кој особено
се карактеризира со нарушување на оние способности
кои се појавуваат во текот на развојниот период и кои
придонесуваат за општото ниво на интелигенцијата, како што се когнитивните, говорните, моторните и социјалните способности.
Лицата со попреченост во менталниот развој се распоредуваат во следните групи:
- лице со лесна попреченост во менталниот развој е
лице кое се карактеризира со благо намалување на нивото на интелектуалните, говорните, јазичните, моторните и социјалните способности; зборува со извесно задоцнување, но може да го користи говорот во секојдневниот живот. На стандардизираните тестови за интелигенција, коефициент на интелегенција ориентационо
се движи во рамките од 50 до 69;
- лице со умерена попреченост во менталниот развој покажува забавен развој и ограничени достигнувања во доменот на развојот и употребата на говорот и јазикот, моторните способности и грижата за себе. На
стандардизираните тестови за интелегенција коефициентот на интелигенција ориентационо се движи во рамките од 35 до 49;
- лице со тешка попреченост во менталниот развој е
слично на лице со умерена попреченост во менталниот
развој по клиничката слика, присуство на органска етиологија и придружни оштетувања, но со значително ограничување на достигнувањето во областа на говорот и
јазикот, моторните способности и грижата за себе, изразени моторни и/или други придружни попречености
кои укажуваат на присуство на значајно оштетување
или пореметување во развојот на централниот нервен
систем. На стандардизираните тестови за интелигенција коефициентот на интелигенција ориентационо се движи во рамките од 20 до 34, и
- лице со длабока попреченост во менталниот развој
се карактеризира со изразена ограничена способност за
разбирање и прифаќање на барањата или упатствата,
има зачувана способност за многу рудиментарни форми на невербална комуникација, полуподвижно или
неподвижно, неспособно за волева контрола на сфинктерит, кое поседува мали или скоро никакви способности да се грижи за себе, поради што му е потребна
постојана помош и надзор. На стандардизираните тестови за интелигенција, коефициентот на интелигенција
ориентационо е под 20.
Член 10
Лице со аутизам и лице со друго перварзивно развојно растројство е лице кое се карактеризира со квалитативно оштетување на реципрочните социјални интеракции, на невербалната и вербалната комуникација и имагинација и ограничен број на активности и интересирања, пропратено со најразличен степен на попреченост во менталниот развој, различни неуролошки
знаци, епилепсија и различни бихевиорални синдроми
на агресија, автоагресија, деструктивност и напади на
гнев.
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Член 11
Хронично болно лице е лице со најтешки облици на
хронично заболување и сериозно нарушена здравствена состојба и лице со пореметувања на психомоториката.
Лице со најтешки облици на хронично заболувања
и сериозно нарушена здравствена состојба е лице со срцеви заболувања, хемофилија, дијабетес, леукемија, потежок облик на бронхијална астма, хемиплeгија, параплегија, артритис, реуматизам, лице на дијализа и лице
со цистична фиброза.
Лица со пореметувања на психомоториката се распоредуваат во следните групи:
- прва група: лице со пореметување на психомоториката како резултат на дисхармоничен тек на развојот на
психомоторниот спрег:
- втора група: лице со пореметување на психомоториката како резултат на забавен развој на пооделни
структури на психомоторниот спрег, и
- трета група: лице со пореметување на психомоториката во склоп на општите емоционални пореметувања и пореметувања на интелигенцијата.
Член 12
Лице со повеќе видови на пречки/попреченост (со
комбинирани пречки) во развојот е лице кај кое се присутни по две или повеќе видови на попреченост од
член 4 од овој правилник.
III. СТРУЧНИТЕ ПРОФИЛИ НА ЧЛЕНОВИТЕ
НА СТРУЧНИОТ ОРГАН
Член 13
Стручниот орган кој работи во состав на установата
ги има следните стручни профили:
1. За лица со оштетен вид, установата треба да ги
има следните стручни лица: офталмолог, педијатар, дефектолог, односно тифлолог, психолог и социјален работник;
2. За лица со оштетен слух, установата треба да ги
има следните стручни лица: оториноларинголог, педијатар, сурдолот, психолог и социјален работник;
3. За лица со пречки во гласот, говорот и јазикот,
следните стручни лица: оториноларинголог, педијатар,
логопед, психолог и социјален работник;
4. За лица со пречки во телесниот развој, следните
стручни лица: физијатар, педијатар, дефектолог, односно соматопед, психолог и социјален работник;
5. За лица со попреченост во менталниот развој,
следните стручни лица: невропсихијатар, педијатар, дефектолог за ментален хендикеп, психолог и социјален
работник;
6. За лица со аутизам и лица со друго перварзивно
развојно растројство, следните стручни лица: невропсихијатар, педијатар, дефектолог за ментален хендикеп,
психолог и социјален работник;
7. За хронично болни лица, следните стручни лица:
педијатар, интерниот, физијатар, психолог, дефектолог
за ментален хендикеп и социјален работник; и
8. За лица со повеќе видови на попреченост, установата треба во стручниот орган да вклучи стручни лица
предвидени во точките од 1 до 7 на овој член во зависност од видовите на попреченост на лицето.
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Член 14
Установи кои даваат наод и мислење за видот и степенот и оценка на специфичните потреби на лица со
пречки во менталниот или телесниот развој, при донесување решение во прв степен се:
1. за деца со оштетен вид: Ортооптичко – плеоптички центар во Здравствен дом Скопје и Центар за ментално здравје на деца и младинци при Клиничка болница Битола;
2. за лица со оштетен слух и лица со пречки во гласот, говорот и јазик: Завод за рехабилитација на слух,
говор и глас во Скопје и Центар за ментално здравје на
деца и младинци при Клиничка болница Битола;
3. за лица со пречки во телесниот развој: Завод за
медицинска рехабилитација во Скопје и Центар за ментално здравје на деца и младинци при Клиничка болница Битола;
4. за лица со аутизам и лица со друго перварзивно
развојно растројство: Завод за ментално здравје, Здравствен дом Скопје и Центар за ментално здравје на деца
и младинци при Клиничка болница Битола;
5. за лица со попреченост во менталниот развој, хронично болни лица и лица со повеќе видови попреченост:
- Развојно советувалиште и Завод за ментално здравје при Здравствениот дом Скопје, за општините од подрачјето на Град Скопје, како и за општините Арачиново, Зелениково, Илинден, Јегуновце, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер-Сандево;
- Клиничка болница Битола и Центар за ментално
здравје на деца и младинци при Клиничка болница Битола за општините Битола, Демир Хисар, Ресен, Могила и Новаци;
- Општа болница Прилеп за општините Прилеп,
Крушево, Македонски Брод, Пласница, Долнени и Кривогаштани;
- Општа болница Кавадарци за општините Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман;
- Општа болница Велес за општините Велес,
Чашка, Лозово, Градско и Свети Николе;
- Општа болница Струмица за општините Струмица, Босилово, Василево, Ново Село, Валандово, Гевгелија, Дојран и Богданци;
- Клиничка болница Штип за општините Штип,
Пробиштип, Карбинци, Конче и Радовиш;
- Општа болница Кочани за општините Кочани, Виница, Делчево, Пехчево, Зрновци, Чешиново-Облешево, Македонска Каменица и Берово;
- Општа болница Куманово за општините Куманово, Кратово, Старо Нагоричане, Липково, Ранковце и
Крива Паланка;
- Клиничка болница Тетово за општините од подрачјето на општините Тетово, Боговиње, Желино, Теарце
и Брвеница;
- Општа болница Гостивар за општините Гостивар,
Центар Жупа, Врапчиште и Маврово Ростуше;
- Општа болница Охрид за општините Охрид, Вранештица, Вевчани, Другово, Зајас, Осломеј и Кичево;
- Општа болница Струга за општините Струга, Дебрца и Дебар.
Установите од став 1 точките од 1 до 4 на овој член
даваат наод и мислење за лицата од сите општини во
Република Македонија.
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Член 15
Установи кои даваат наод и мислење за видот и степенот и оцена на специфичните потреби на лицата со
пречки во телесниот или менталниот развој, при донесувањето на решение во втор степен се:
1. за лица со оштетен вид: Универзитетска клиника
за очни болести – Скопје;
2. за лица со оштетен слух и лица со пречки во гласот, говорот и јазик: Аудиолошки центар при Универзитетска клиника за уво, нос и грло -Скопје;
3. за лица со пречки во телесниот развој: Универзитетска клиника ТОАРИЛУЦ-Клиника за ортопедија. –
Скопје;
4. за лица со попреченост во менталниот развој:
Универзитетска клиника за детски болести Скопје;
5. За лица со аутизам и лица со друго перварзивно
развојно растројство: Универзитетска клиника за детски болести во соработка со Универзитетска клиника
по психијатрија– Скопје;
6. За хронично болни лица и лица со повеќе видови
попреченост: Универзитетска клиника за детски болести во соработка со Универзитетска клиника ТОАРИЛУЦ – Клиника за ортопедија – Скопје.
IV. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ
НА ПОСЕБНИТЕ ПОТРЕБИ
Член 16
Пред започнување на постапката за утврдување на
видот и степенот на попреченост во телесниот или менталниот развој и оценката на посебните потреби, претходи откривање и пријавување на лицата со пречки во
телесниот или менталниот развој и на ризично родените деца, што го врши здравствена установа (породилиште, развојно советувалиште, детски диспанзер и
други установи од примарната здравствена заштита),
установа од областа на социјалната заштита, установа
од областа на детската заштита, установа од областа на
образованието или родителот/старателот.
Член 17
Наодот и мислењето за оцена на видот и степенот
на попреченост и посебните потреби на лица со пречки
во развој стручниот орган го дава на образец, кој е даден во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.
Мислењето за оцена на видот и степенот на попреченост и посебните потреби на лица со пречки во развој стручното лице го дава на образец , кој е даден во
Прилог број 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 18
При определувањето на посебните потреби за лицето со пречки во телесниот или менталниот развој учествува и родителот/ старателот.
Член 19
Лицата со пречки во телесниот или менталниот развој
можат да бидат упатени на повторна оцена на видот и степенот на попреченост и посебните потреби, по барање од
лицето, родителот, односно старателот, од социјалната односно воспитно образовната установа и од одделни стручни лица вклучени во процесот на третманот на овие лица,
доколку настане промена во нивната состојба.
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Член 20
Од страна на стручниот орган се дава наод и мислење за оцена на видот и степенот на попреченост и посебните потреби на лица со пречки во развој по издадена упатница од центарот за социјална работа или по барање на родителот / старателот.
Од страна на стручниот орган наодот и мислењето
од став 1 на овој член се доставува по службена должност до центарот за социјална работа.
V. ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
Член 21
За лицата со пречки во телесниот или менталниот
развој се води евиденција во центарот за социјална работа, во книга за евиденција на лицата со пречки во телесниот или менталниот развој (во натамошниот текст:
книгата за евиденција) на образец, кој е даден во Прилог број 3 и е составен дел на овој правилник.
Во книгата за евиденција не се врши бришење на податоците, прецртаните зборови остануваат читливи, а
измените се заверуваат со потпис на овластеното лице.
Член 22
На крајот на календарската година во книгата за
евиденција се заверува бројот на лицата со пречки во
телесниот или менталниот развој во тековната година.
Во наредната година запишувањето во книгата за
евиденција започнува со нова страница, а броевите се
надоврзуваат на последниот број од претходната година.
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 23
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата co пречки во физичкиот или
психичкиот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/00).
Член 24
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.11-6417/1
1 септември 2016 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Бр.17-7304/2
1 септември 2016 година
Скопје

Бр.08-11419/4
1 септември 2016 година
Скопје

Министер
за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Министер
за образование и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3887.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 40 и 42 од Законот
за Судски совет на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ
1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е избран:
- Ерол Абдулаи - кандидат од Академијата за судии
и јавни обвинители.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1375/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3888.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 40 и 42 од Законот
за Судски совет на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ
1. За судиии на Основен суд Скопје 2 Скопје се избрани:
- Вероника Станојевска - кандидат од Академијата
за судии и јавни обвинители и
- Aлександра Палашевска - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1376/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

3889.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 40 и 42 од Законот
за Судски совет на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ
1. За судиии на Основен суд Скопје 1 Скопје се избрани:
- Ненад Савески - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители и
- Даниела Димовска - кандидат од Академијата за
судии и јавни обвинители.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1377/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3890.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 40 и 42 од Законот
за Судски совет на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД
ВЕЛЕС
1. За судија на Основен суд Велес е избрана:
Дара Арсова - кандидат од Академијата за судии и
јавни обвинители.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1378/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

12 септември 2016
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3891.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.5
8/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 40 и 42 од Законот
за Судски совет на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА
1. За судија на Основен суд Струмица е избрана:
Ратка Муканова - кандидат од Академијата за судии
и јавни обвинители.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1379/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3892.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ
1. - За судиja на Апелационен суд Скопје за кривична област е избран: Јани Нича - судија на Основен суд
Скопје 1 Скопје;
- За судии на Апелационен суд Скопје за граѓанска
област се избрани:
- Ѓорѓи Радојков - судија на Основен суд Скопје 2
Скопје и
- Зора Треневска- судија на Основен суд Скопје 2
Скопје;
- За судиja на Апелационен суд Скопје за трговска
област е избрана: Наташа Савовска-Димитровска - судија на Основен суд Скопје 2 Скопје и
- За судиja на Апелационен суд Скопје од областа
на работните односи е избран: Санде Зиков - судија на
Основен суд Скопје 2 Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1380/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

3893.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
БИТОЛА
1. За судиja на Апелационен суд Битола за кривична област е избрана:
- Анита Милошевска - судија на Основен суд Битола.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1381/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3894.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
ГОСТИВАР
1. За судиja на Апелационен суд Гостивар за граѓанска област е избран:
- Aли Алиу -судија на Основен суд Гостивар.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1382/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

Стр. 28 - Бр. 172
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3895.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
ГОСТИВАР
1. - За судиja на Апелационен суд Гостивар за кривична област е избран Ханиф Зендели - судија на Основен суд Скопје 2 Скопје и претседател на Основен суд
Тетово;
- За судиja на Апелационен суд Гостивар за граѓанска област е избрана Лилјана Ицкова - судија на Основен суд Гостивар.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1383/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3896.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
ШТИП
1. За судиja на Апелационен суд Штип за граѓанска
област е избранa:
- Сузана Здравева - судија на Основен суд Штип.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1384/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

3897.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
ШТИП
1. За судиja на Апелационен суд Штип за кривична
област е избран:
- Тони Делев -судија на Основен суд Струмица.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1385/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3898.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА УПРАВЕН СУД
1. За судиja на Управниот суд е избранa:
- Ељмедине Асани - помлад соработник во Основен суд Тетово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1386/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3899.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе

12 септември 2016
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВИШ УПРАВЕН СУД
1. За судии на Вишиот управен суд се избрани:
- Емрије Зубери – раководител на Сектор во Парламентарен институт на Собрание на Република Македонија и
- Рина Исени - соработник во Народен правобранител на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1387/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3900.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За судии на Врховниот суд на Република Македонија за граѓанска област се избрани:
- Снежана Бајлозова - судија на Апелационен суд
Скопје;
- Надица Андреева - судија на Апелационен суд
Скопје и
- Рахилка Стојковска - судија на Управен суд.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1388/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

3901.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 41 и 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет
на Република Македонија на седницата одржана на ден
5.9.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За судија на Врховниот суд на Република Македонија за граѓанска област е избран:
- Стојанче Рибарев – судија, претседател на Апелациониот суд Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1389/1
5 септември 2016 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
3902.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1
и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71,
член 74, член 79, член 80 и член 81 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник
на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14,
101/14, 132/14 и 142/16), член 15 став 1 алинеја 1, член
39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година, во врска
со Писмото за намери (барање) за добивање дозвола за
локална радиостаница во Куманово поднесено од страна на физичкото лице Шабедин Шабани од с.Матејче,
Липково, заверено со наш арх.бр.08-2958/1 од
25.5.2016 година, и Заклучокот бр.02-4303/2 од
7.9.2016 година, на својата 31-ва седница одржана на
7.9.2016 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА
ПРОГРАМСКИ СЕРВИС НА ЛОКАЛНО НИВО
1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една)
дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно - музичко радио со претежно информативен општ формат, на албански јазик, на подрачјето на општина Куманово, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски
комуникации на РМ, и тоа: 97.6 МHz.
2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9
(девет) години и не може да се пренесува на друго
лице.
3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат
минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“
бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизирани во предметната конкурсна документација.
4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“
бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15) и прописите донесени
врз основа на него, се образложени и допрецизирани во
предметната конкурсна документација и одобрението
за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации.
5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе
ги оценува врз основа на следните критериуми, на следниот начин на бодирање:
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6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи
од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.
Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на
надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно
Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување
на телевизиски и радио програми („Службен весник на
Република Македонија“ бр.172/14).
7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.
161/14).
Надоместокот за користење радиофреквенции се
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од
датумот на важењето на одобрението за користење радиофреквенции.
8. За определување на предавателната фреквенција,
микролокација, максималната ефективна израчена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и
за другите технички параметри што не се определени
со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата
од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за
подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на
конкурсната документација и според кои ќе треба да се
изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.
Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за
електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави
на посебен образец чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.
Конкурсната документација и образецот - Пријава,
можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република
Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, секој работен ден од 8,00 до 16,00
часот.
За документацијата се плаќа надоместок во износ
од 50.000,00 (педесетилјади) денари на жиро сметка:
300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална
банка АД Скопје.
10. Пријавата се поднесува во затворен плик до
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола
за емитување на радио програмски сервис на локално
ниво - општина Куманово”.
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Пријавата, со придружната документација од член
73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока.
11. Пријавата може да се достави препорачано по
пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет)
дена.
Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука
во „Службен весник на Република Македонија”.
Пријавите се поднесувааат во рокот определен со
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација.
Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подготвени и доставени според условите утврдени во конкурсната документација, нема да бидат разгледувани.
Дополнителни информации, во врска со објавениот
јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:
- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел:
02/3103-410; Рубин Талески тел: 02/3103-426;
- за сопственичката структура и кадровските услови:
м-р Магдалена Давидовска Довлева тел: 02/3103-431;
- за техничките и просторните услови: Арѓенд Џелили тел: 02/3103-407;
- за финансиските услови: Горан Радуновиќ
02/3103-433; Весна Симоновска 02/3103-437; и
- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона
Муфишева Алексовска тел: 02/3103-413; Билјана Панева Парлеева тел: 02/3103-423.
13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен
конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, Палата „Панко Брашнаров“, ул.„Македонија” бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во
точка 12 на оваа одлука.
Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб страницата на Агенцијата:
www.avmu.mk.
14. Одлуката за доделување на дозволата за радио
емитување на програмски сервис, на локално ниво, ќе
биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на
одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука.
Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум)
дена од денот на нејзиното донесување.
15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како
и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Македонија, а влегува во сила од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Образложение
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на ден 25.5.2016 година, беше доставено
Писмо за намери (барање) заверено со арх.бр.08-2958/1
од страна на физичкото лице Шабедин Шабани од с.Матејче, Липково, за отварање на локална радиостаница
на подрачјето на општина Куманово.
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 26.5.2016 година, се
обрати со писмен допис до Агенцијата за електронски
комуникации за да побара информација дали на ова локално подрачје има слободни фреквенции (допис
бр.03-2979/1). Агенцијата за електронски комуникации,
на 8.6.2016 година со (допис бр.03-2979/2), одговори дека „врз основа на извршена првична анализа од страна
на Секторот за радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за доделување на фреквенција за емитување на локална радио програма на територијата на
град Куманово“, по што достави допис бр.0805-2136/4
од 2.9.2016 година (наш бр.03-2979/4 од 5.9.2016 година), со податоци за радиофреквенција, преку која ќе
се емитува радио програмата на територијата на град
Куманово, и тоа: 97.6 МHz.
Во членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, предвидено е дека „Доколку
согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе
ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс,
а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој
закон, како и од аспект на потребите на публиката. За
да ги утврди потребите на публиката за телевизиско
или радио емитување во соодветната сервисна зона, како и за видот, односно форматот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот, Агенцијата
може да спроведе јавно истражување“.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, преку Секторот за стратешко планирање и авторски права, на ден 25.8.2016 година изработи „Студија
за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на град Куманово“, заверена
со наш бр.03-4158/1 од 25.8.2016 година, која е објавена на веб страницата на Агенцијата на 26.8.2016 година. Целта на Студијата беше да се утврди оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Куманово, и тоа од аспект на целите утврдени во Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и од аспект на потребите на публиката. Во предметната Студија е направена анализа на постојната програмска понуда на радиостаниците на подрачјето на Куманово, како
и анализа на пазарниот потенцијал и тоа на потенцијалната публика (вкупен број и демографски карактеристики на публиката), потенцијалните огласувачи, економските перформанси на постоечките радиостаници и анализа на податоците за нивната слушаност во претходната година.
Сублимирани, наодите од оваа Студија покажуваат
дека постои оправданост за објавување јавен конкурс
за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на Куманово, и тоа за програмски сервис говорно музичко радио со претежно информативен општ формат, на албански јазик, што детално може да се утврди
од текстот на Студијата за утврдување на оправданоста
за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за
радио емитување на локално ниво, на подрачјето на
град Куманово, додека пак при утврдување на критериумите за оценување на пријавите за учество на Јавниот
конкурс, од посебна важност да се има предвид насоката од Акцискиот план за спроведување на Стратегијата
за развој на радиодифузната дејност, за периодот од
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2013 до 2017 година, каде е наведено дека треба „...„да
продолжи практиката при оценувањето на пријавите за
доделување дозволи за линеарни сервиси на регионално и локално ниво повисоко да се бодуваат пријавите
кои предвидуваат информации за локални и за регионални теми и настани“, на што упатува и членот 74 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Следствено на напред наведеното, а поради тоа што
со Студијата бр.03-4158/1 од 25.8.2016 година, се утврди дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Куманово, за програмски сервис говорно - музичко радио со претежно информативен општ формат, на албански јазик, а постои заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница, врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја
10, а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови
1, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и
член 81 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16),
член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и
член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.014351/1 од 29.8.2014 година и Заклучокот бр.02-4303/2
од 7.9.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги на 31-та седница, одржана на 7.9.2016 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во
најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен
весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Македонија, која влегува во сила од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
УП 1 Бр.08-453
Агенција за аудио и
7 септември 2016 година аудиовизуелни медиумски услуги
Скопје
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3903.
Врз основа на член 79 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот
на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА АЕРОДРОМОТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање,
платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот („Службен весник на Република
Македонија” бр.191/15) по членот 12, се додава нов
член 12-а кој гласи:

Стр. 34 - Бр. 172
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„Член 12-а
Операторот на аеродромот - воздухопловно пристаниште треба да обезбеди оперативни услуги, опрема и
инсталации согласно стандардите и препорачаните
практики на ICAO, Annex 14, Том I последно издание,
Глава 9 - Оперативни услуги, опрема и инсталации на
аеродроми (Aerodrome operational services, equipment
and installations).”.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-1188/3
6 септември 2016 година
Скопје

Агенција за цивилно
воздухопловство
Директор,
Горан Јандреоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3904.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.
16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,
192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија УП1 бр.12-47/16 од 27.6.2016 година на Друштвото за трговија со електрична енергија У ПОВЕР
ДОО експорт - импорт Скопје, на седницата одржана
на 6.9.2016 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за трговија со електрична енергија У
ПОВЕР ДОО експорт - импорт Скопје со седиште на адреса Прашка бр.1 – Зграда 1/ Деловен 1 Скопје - Карпош, сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата
во вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за
вршење на енергетска дејност трговија со електрична
енергија“, кој што е составен дел на оваа Одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 12-47/16
6 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1
ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија У ПОВЕР ДОО експорт - импорт Скопје со седиште на адреса Прашка бр.1 – Зграда 1/ Деловен 1 Скопје – Карпош
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценцата:
6.9.2016 година
4. Датум до кога важи лиценцата:
6.9.2026 година
5. Евидентен број на издадената лиценца:
ЕЕ – 276.10.1/16
6. Број на деловниот субјект - 7130201
7. Единствен даночен број - 4057016533129
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
Како трговија со електрична енергија, во смисла на
оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други
трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот
и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.
Трговецот со електрична енергија, во случаите кога
врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е
должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен
и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во
согласност со пазарните правила, мрежните правила за
пренос на електрична енергија и мрежните правила за
дистрибуција на електрична енергија како и Правилата
за доделување на прекуграничните преносни капацитети.
9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба
на електрична енергија и договори за закупување на
преносен и/или дистрибутивен капацитет.
10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
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11. Услови и начин на извршување на обврските
на носителот на лиценцата
Носителот на лиценцата е должен да:
- обезбеди непречена и континуирана испорака на
електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши
прекугранични трансакции на електрична енергија за
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на
електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските
кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe
утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната
електричната енергија кога е во својство на снабдувач
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги,
согласно превземените обврски за потрошувачите кога
врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините
на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купoпродажба на електрична
енргија како и соодветните договори за прекугранични
трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и
извештаи за своите трансакции и деловни активности
при продажбата на електрична енeргија во својство на
снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како
и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
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13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
14. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;
- испорачаните количини на електрична енергија да
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;
- како и други промени во работењето согласно правилникот.
15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се
однесува на вршењето на енергетската дејност за која
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа
лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење
на енергетски дејности.
17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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3905.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и
член 39 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14,
192/15, 215/15, 33/15, 6/16 и 53/16), како и член 31 од
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и
33/15), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство
на електрична енергија УП1 бр.12-52/16 од 21.7.2016
година на Друштвото за производство, трговија и услуги МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ, Чешиново, Чешиново –
Облешево, за издавање на лиценца за производство на
електрична енергија, на седницата одржана на 6.9.2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ, Чешиново, Чешиново –
Облешево, со седиште на ул. Скопска бр.19 Чешиново,
Чешиново - Облешево му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична
енергија од фотонапонска електроцентрала „МАНОВ
СОЛАР“.
2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на
електрична енергија од фотонапонска централа лоцирана на КП бр. 4994/1, КО Чешиново, Општина Чешиново - Облешево.
3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 од Законот за
енергетика и член 32 од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности („Службен весник на
РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), ќе донесе одлука за влегување во сила на оваа лиценца, откако инвеститорот
од ставот 1 на овој член, во рок определен во Одобрението за градење, ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски
објект се става во употреба.
4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 Бр. 12-52/16
6 септември 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ, Чешиново, Чешиново – Облешево, со седиште на ул. Скопска бр.19 Чешиново, Чешиново – Облешево
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 277.01.1/16

4. Број на деловниот субјект – 6977863
5. Единствен даночен број – 4084014500859
6. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
7. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „МАНОВ
СОЛАР “ на КП бр. 4994/1, КО Чешиново, Општина Чешиново – Облешево.
8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
9. Право на приклучување, пристап и користење
на системот за дистрибуција на електрична енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.
10. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство, трговија и услуги МАНОВ СОЛАР
ДООЕЛ, Чешиново, Чешиново – Облешево, со седиште
на ул. Скопска бр.19 Чешиново, Чешиново – Облешево, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата)
и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен:
- да обезбеди достапност на договорената енергија
и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;
- да работи согласно со законите, другите прописи,
како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите
определени во лиценците;
- да доставува извештаи, податоци и информации
до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со
мрежните правила за пренос или мрежните правила за
дистрибуција;
- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
пазарните правила;
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- да обезбеди електрична енергија за сопствените
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и
- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.
11. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
12. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето
на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност
во текот на годината;
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на
состојба и биланс на успех, извештај за промените во
главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска
регулатива;
3) превземени мерки:
- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и
опремата за вршење на енергетска дејност;
- за заштита при работа;
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба,
промена на условите на светскиот пазар, како и воена
и вонредна состојба.
4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;
13. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, квартални и
годишни извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

12 септември 2016

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
15. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за
вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
16. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање
на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува
писмен извештај за движењето на сите параметри кои
што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
17. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на
лиценцата
Изменување и продолжување, како и пренесување,
престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за
вршење на енергетски дејности.
18. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2
Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ МАНОВ СОЛАР со инсталирана моќност од 49,98 kW;
2. Општи податоци:
- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на фотонапонска централа 25 години.
3. Податоци за опремата:
- Број на на фотоволтаични модули 196 x 255 W,
- Тип-поликристални панели 255W, SYP,
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 255 Wp,
- Номинален напон 30,5 V
- Струја на модул 8,38 А
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4. Податоци за инвертор Platinum 1600 TL R3-M;
Номинални податоци максимална моќност 3 x
15000 W.
5. Годишно сончево зрачење на локацијата - 1600
kWh/m2,
6. Очекувано производство на електрична енергија
80.000 kWh.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
3906.
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална
самоуправа („Сл.ужбен весник на РМ“ бр. 5/2002),
член 2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.
79/09), Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка на општина Сопиште бр. 02-1726/1 од
31.5.2016 година и Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка на општина Чучер Сандево бр.
08-787/8 од 30.6.2016 година, се склучува следниот
ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА
Склучен на ден 19.7.2016 година, помеѓу:
1. Општина Чучер Сандево, претставувана од Градоначалникот Јован Пејковски од една страна како давател на услугата (во понатамошниот текст на договорот
давател) и
2. Општина Сопиште, претставувана од Градоначалникот Стефче Трпковски од друга страна како корисник на услугата (во понатамошниот текст на договорот
корисник).
Предмет на договорот
Член 1
Предмет на овој договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини
за вршење на услуга во делот на урбанизмот-градежната инспекција од страна на општина Чучер Сандево во
корист на општина Сопиште.
Член 2
Двете договорни страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршува градежниот инспектор во општина Чучер Сандево да ги извршува и во
име и за сметка на општина Сопиште.
Вредност на договорот
Член 3
Договорните страни се согласни надоместокот за извршената услуга да изнесува 500,00 денари месечно
кои општина Сопиште како корисник на услугата ќе ги
исплаќа на сметка на општина Чучер Сандево како давател на услугата.
Рок, место и начин на извршување
Член 4
Извршувањето на услугата ќе се врши по потпишувањето на договорот во период од 1 (една) години.
Извршувањето на услугите мора да бидат во рамките на законските прописи, професионално, ефикасно,
уредно, навремено.
Член 5
Со овој договор градежниот инспектор вработен во
општина Чучер Сандево за извршување на работите
што се предмет на овој договор во општина Сопиште
ќе ги користи опремата и објектите на двете општини.
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Права и обврски на договорните страни
Член 6
Градежниот инспектор за својата работа во општина Сопиште непосредно му одговара на Градоначалникот на општина Сопиште.
Член 7
Општина Сопиште како корисник на услугата се обврзува навремено да ја достави документацијата за извршување на градежната инспекција.
Корисникот на услугата има право во секое време
да се информира и да врши увид во документацијата со
која се води целокупната постапка.
Преодни и завршни одредби
Член 8
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.
За се што не е регулирано со овој Договор, важат и
ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.
Член 9
Измени и дополнувања на одредбите на овој договор ќе се вршат со Анекс кон овој договор.
Член 10
Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу
договорните страни, доколку спорот не се разреши
спогдбено, ќе се решава пред надлежениот суд Скопје 2.
Член 11
Овој договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци од кои 2 (два) се за давателот на услугата, 2 (два)
за корисникот на услугата, 1 (еден) за објавување во
„Службен весник на РМ“ и 1 (еден) за Министерство за
локална самоуправа.
Член 12
Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од страна на двете договорни страни.
Бр. 09-871/1
21 јули 2016 година
Чучер Сандево

Бр. 05-2296/1
20 јули 2016 година
Сопиште

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО ОПШТИНА СОПИШТЕ
Градоначалник,
Градоначалник,
Јован Пејковски, с.р.
Стефче Трпковски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

3907.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната
статистика („Службен весник на Република Македонија
бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16),
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува
О Б Ј А В А
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија
во периодот јануари-јули 2016 година, во однос на просечните цени на мало во 2015 година, изнесува – 0,3%.
Заменик на директорот,
м-р Дејан Станков, с.р.
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