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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
221.
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08 67/10, 24/12, 80/12, 155/12
и 42/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
УРЕДБА
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ВОЗДУХОПЛОВ БЕЗ
ЕКИПАЖ МОЖЕ ДА ЛЕТА ВО МАКЕДОНСКИОТ
ВОЗДУШЕН ПРОСТОР
Член 1
Предмет
Со оваа уредба се пропишуваат условите под кои
воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот
воздушен простор.
Член 2
Дефиниции
Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат
следното значање:
1. „Воздухоплов без екипаж (Unmanned Aircraft)“ е
воздухоплов наменет за изведување на операции без
екипаж, кој е управуван далечински или е програмиран
и е автономен. Оваa дефиција не ги опфаќа воздухопловните модели,
2. „Автономен лет на воздухоплов без екипаж“ е
автономен лет со претходно задaдена рута, а пилотот
на воздухопловот без екипаж во секое време може да
ја преземе контролата врз истиот,
3. „Уред (part of appliance)“ есекој инструмент, опрема, механизам, дел, компјутерска програма или додатоци, вклучувајќи комуникациска опрема која се користи или е наменета за користење при оперирање или
контролирање на воздухоплов во лет и е инсталиран
или прицврстен на воздухопловот,
4. „Систем на воздухоплов без екипаж (Unmanned
Aircraft System)“ е воздухопловот без екипаж со сите
придружни уреди вклучувајќи ја и станицата за далечинско управување,
5. „Воздухопловен модел (model aircraft)“ е воздухоплов без екипаж наменет за рекреација и спорт, каде
што сите операции се изведуваат во рамките на визуелната линија на видното поле,
6. „Оператор на воздухоплов без екипаж“ е правно
или физичко лице кое оперира со системот на воздухоплов без екипаж,
7. „Надворешен пилот на воздухоплов без екипаж“
е лице кое има директна контрола над воздухопловот
без екипаж додека истиот е во видното поле на лицето
и надвор од него. Надворешниот пилот не е неопходен
ако во системот на воздухоплов без екипаж е инкорпориран автоматски систем за полетување и слетување
или за конкретниот тип на воздухоплов без екипаж не е
предвиден надворешен пилот,
8. „Внатрешен пилот на воздухполов без екипаж“ е
лице кое има директна контрола во секое време над
воздухопловот од станицата за далечинско управување,
9. „Станицата за далечинско управување (Remote
Control Station)“ е средство или уред (најчесто на земја)
од која и воздухполов без екипаж може да биде контролиран далечински во сите фази на лет,

10. „Визуелна линија на видно поле“ е директен визуелен контакт на пилотот на воздухоплов без екипаж
со воздухопловот,
11. „Проширени операции на визуелна линија на
видно поле“ се операции над 500 метри хоризонтално и
120 метри вертикално каде операторот на воздухоплов
без екипаж може да го ракува воздухопловот, при тоа
одржувајќи директен контакт со воздухопловот без
екипаж,
12. „Операции надвор од визуелна линија на видно
поле“ се операции на воздухоплов без екипаж, каде пилотот е во можност да ги избегне другите корисници на
воздушниот простор со уреди за избегнување на судир
и врз основа на инструкциите од наделжната контрола
на летање,
13. „Употребна дозвола“ е документ со кој се потврдува пловидбеноста на воздухопловот без екипаж и е
документ еквивалентен на Уверение за пловидбеност,
14. „Оперативен персонал на воздухоплов без екипаж“ се лица кои вршат воздухопловно-техничка и
оперативна подготовка на воздухопловот без екипаж,
15. „Населена област“ е град, село, населено место
или населба или област која се употребува за индустриски, комерцијални или рекреативни цели.
Член 3
(1) Цивилен воздухоплов без екипаж може да полетува/лансира и слетува од аеродромите во Република
Македонија по претходно одобрение од Агенцијата за
цивилно воздухопловство и согласност од надлежната
контрола на летање и од аеродромскиот оператор доколку се потребни претходни подготовки на полетнослетната патека пред или по слетување.
(2) За полетување/лансирање и слетување на аеродром, односно леталиште што не е отворено за меѓународен сообраќај и места кои не се предвидени за вршење на сообраќај, странскиот воздухоплов без екипаж
треба да има посебно одобрение што го издава Агенцијата за цивилно воздухопловство по претходно мислење на Министерството за одбрана и Министерството за
внатрешни работи, освен ако поинаку не е утврдено со
меѓународен договор кој го ратификувала Република
Македонија.
(3) За цивилни странски воздухоплови без екипаж
кои влегуваат на територијата на Република Македонија со цел за слетување или прелет, одобрението се издава согласно Уредбата за посебните услови, начинот и
постапката за добивање на одобрение за летање.
(4) При полетување и слетување од аеродромите,
државните и комерцијалните воздухоплови имаат
предност пред воздухопловите без екипаж за цивилни
потреби.
(5) Пилотот на воздухоплов без екипаж кој оперира
со истиот надвор од границите на Република Македонија, при прелетување на воздушниот простор на Република Македонија или полетување и слетување во
Република Македонија задолжително одржува радио
комуникација со надлежната контрола на летање.
Член 4
Класификација на воздухоплов без екипаж
(1) Врз основа на максималната маса на полетување
воздухопловите без екипаж се класифицираат во три
класи, и тоа:
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а) Класа I -воздухоплов без екипаж со максималната маса на полетување помала од 20 кг,
б) Класа II - воздухоплов без екипаж со максималната маса на полетување од 20 кг до 150 кг,
в) Класа III - воздухоплов без екипаж со максималната маса на полетување поголема од 150 кг.
(2) Воздухопловот без екипаж од став (1) точка а)
на овој член потребно е да поседува употребна дозвола.
(3) Воздухопловот без екипаж од став (1) точки б) и
в) на овој член потребно е да поседува уверение за пловидбеност.
(4) Воздухоплов без екипаж со маса на полетување
поголема од 5.700 кг. задолжително поседува уреди за
избегнување на судир (ACAS/TCAS).
Член 5
Операции на воздухоплов без екипаж
(1) Во рамки на визуелна линија на видното поле,
воздухоплов без екипаж може да оперира на максимално растојание од 500 метри хоризонтално и 120 метри
вертикално од операторот на воздухоплов без екипаж.
(2) По исклучок на ставот (1) од овој член, максималното растојание може да биде поголемо од 500 метри хоризонтално за воздухоплови без екипаж класа II и
III од член 4 на оваа уредбата, при тоа истиот да биде
во визуелната линија на видното поле на операторот на
воздухоплов без екипаж, односно проширени операции
на визуелна линија на видното поле при што операторот на воздухоплов без екипаж до надлежната контрола за летање при највата на летот доставува:
- Правила на лет (IFR/VFR),
- Процедури за одбегнување на препреки и судир,
- Димензии на воздухоплов,
- Боја и ознака на воздухоплов,
- Средства за набљудување на воздухоплов,
- Метеоролошки услови и видливост и облачност и
- Оперативни ограничувања – соодветната радио
опрема за ефективна контрола на воздухопловот без
екипаж цело време.
(3) Цивилен воздухоплов без екипаж наменет за
операции надвор од визуелна линија на видното поле
на пилотот потребно е да има одобрен метод од надлежната контрола на летање за раздвојување и избегнување во воздушниот простор помеѓу два воздухоплови.
(4) Минимумите од ставот (3) на овој член не смеат
да бидат помали од пропишаните со Правилникот за
правила и постапки на летање на воздухопловите и Документ 4444 на ICAO (PANS ATM).
(5) Оператор на воздухоплов без екипаж треба да
поседува одобрение за користење на радио-фреквенциите согласно прописите од областа на електронските
комуникации.
Член 6
Процедури на воздухоплов без екипаж
(1) Принципите по кои се води истражувањето на
несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на
цивилни воздухоплови без екипаж, како и начинот на
нивно пријавување се утврдени со Уредбата за принципите по кои се води истражувањето на несреќи, сериозни инциденти, инциденти и настани на цивилни и
државни воздухоплови како и начинот на нивно пријавување.
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(2) Аеродромскиот оператор ги одобрува операциите кои се вршат со воздухоплов без екипаж од аеродромите и истите треба да бидат во согласност со Прирачникот за користење и оддржување за аеродромот од
кои се вршат операциите.
(3) Операторот на воздухоплов без екипаж треба да
ги познава процедурите од Прирачникот за користење
и оддржување за аеродромот од кои се вршат операции
на воздухоплов без екипаж и истите да ги предвиди во
оперативниот прирачник.
(4) При полетување и слетување на воздухоплов без
екипаж од леталишта и терени операторот на воздухоплов без екипаж треба да се придржува кон одредбите
од Правилникот за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот
и условите за одржување на леталиште.
(5) Операторот на воздухоплов без екипаж треба да
развие процедури кои ќе бидат составен дел од оперативниот прирачник, во случај на отежнато водење на
воздухоплов без екипаж, губење на врска со воздухоплов без екипаж и притоа да ја извести надлежната контрола на летање за последната позиција, висина на лет
и други корисни информации за операциите на воздухоплов без екипаж.
(6) Во случај од став (5) на овој член кога операциите се одвиваат на некој аеродром, пилотот на воздухоплов за истото го известува и аеродромскиот оператор и при тоа се придржува кон планот за вонредни
состојби на аеродромот од кој се вршат операциите.
Член 7
Регистрација и евиденција на воздухоплов
без екипаж
(1) Воздухоплов без екипаж со маса од 20 кг. до 150
кг. се евидентира во евиденцијата на воздухоплови кои
не се по ICAO стандарди.
(2) Воздухопловите без екипаж со маса над 150 кг.
се регистрираат во регистарот на воздухоплови согласно член 92 став (2) од Законот за воздухопловство.
Член 8
Пловидбеност на воздухоплов без екипаж
(1) Употребна дозвола (Operational Permition) на
воздухоплов без екипаж со маса од 20 кг до 150 кг. ја
издава Агенцијата за цивилно воздухопловство согласно прописите за утврдување на пловидбеност на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди.
(2) Уверението за пловидбеност на воздухоплов без
екипаж над 150 кг издава Агенцијата за цивилно воздухопловство согласно Правилникот за посебните услови
за проектирање и градба на воздухоплов и измена на
воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов,
техничка контрола на градбата и изработка на техничко-технолошка документација, испитување за оцена на сообразност и начинот и постапката на утврдување на пловидбеност, како и формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за градба, за тип, пловидбеност, бучава и емисија на гасови.
(3) Странски воздухоплов без екипаж, може да лета
во Република Македонија со:
(а) Уверение за пловидбеност издадено согласно
ICAO Анекс 8 или
(б) Употребна дозвола или еквивалентен документ
издаден од странска држава и со претхдоно одобрение
од Агенцијата за цивилно воздухопловство.
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(4) Странски воздухоплов без екипаж од држави каде не постои регулатива за воздухоплов без екипаж може времено да летаат во Република Македонија со дозвола за летање по извршен надзор од Агенцијата за цивилно воздухопловство.

- пристапни патишта,
- локација на оперирање и алтернативна локација,
- временски услови за планираниот лет и
- минимално растојание од лица, бродови, возила и
инфраструктура.

Член 9
Квалификација на пилот на воздухоплов
без екипаж

Член 12
Оперативни ограничувања

(1) Пилотите кои поседуваат уверение/сертификат/потврда кои се признати од Агенцијата за цивилно
воздухопловство може да вршат операции со воздухоплов без екипаж.
(2) За воздухоплов без екипаж над 150 кг пилотите
треба да поседуваат доказ дека се оспособени за лет во
контролиран воздушен простор и доказ дека пилотот
успешно завршил обука за управување на воздухоплов
без екипаж која е прифатена од Агенцијата за цивилно
воздухопловство.
Член 10
Осигурување
Воздухопловот без екипаж треба да се осигура согласно одредбите од Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај.
Член 11
Област на оперирање
(1) Операции на воздухоплов без екипаж може да се
вршат во населена област со посебно одобрение од
Агенцијата за цивилно воздухопловство и давателот на
услуги на воздухопловна навигација.
(2) Операции на воздухоплов без екипаж може да се
вршат во област од значење за безбедноста на Република Македонија со одобрение од Агенцијата за цивилно
воздухопловство и давателот на услуги на воздухопловна навигација,а по предходно добиена согласност
од Министерството за внатрешни работи или од Министерството за одбрана.
(3) Операциите од ставовите (1) и (2) на овој член
се вршат врз основа на процедурите и условите утврдени во оперативниот прирачник за оперирање на воздухоплов без екипаж, одобрен од Агенцијата за цивилно
воздухопловство.
(4) При вршење на операции од ставовите (1) и (2)
на овој член, потребно е да се изврши проценка за соодветна област пред започнување со операции. Проценката треба да се состои од прибирање на сите достапни информации.
(5) Карактеристични елементи за проценката од
ставот (3) на овој член кои можат да влијаат врз безбедноста на операциите треба да вклучуваат:
- класа на воздушен простор,
- операции на воздухоплови,
- активности на индустриски капацитети во однос
на присуството на издувни гасови и оган,
- радио трансмисија со голем интензитет,
- инфраструктурни пречки во однос на кабли, столбови, згради и други објекти,
- одредени ограничувања на воздушниот простор
околу одредени објекти,
- активности на населено место и активности за
рекреација,

(1) Пилотот на воздухоплов без екипаж треба воздухопловот без екипаж да го управува на начин да не
го загрозува јавниот ред и мир, други лица и ствари на
земја и да избегнува други воздухоплови со екипаж.
(2) Не може да се вршат операции на воздухоплов
без екипаж:
- под 150 метри во секоја населена област,
- под 50 метри растојание од секое лице, брод, возило или инфраструктура,
- во воздушниот простор класа А, Б, Ц, Д и Е без
одобрение од надлежната контрола на летање,
- да лета во аеродромската зона без одобрение од
надлежната контрола на летање и аеродромскиот оператор.
(3) Операциите на воздухоплов без екипаж од став
(2), алинеа (1) и (2) на овој член може да се реализираат само со претходно одобрение од Агенцијата за цивилно воздухопловство.
(4) Неможе да лета воздухоплов без екипаж кон
лица, животни и собир на луѓе.
(5) Неможе да лета воздухоплов без екипаж во радиус од 500 метри од објектите од значење за безбедноста, објектите на државните органи и критични народни маси, како што се:
- објектите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија,
- објектите на Министерството за внатрешни работи,
- Владата на Република Македонија,
- Собранието на Република Македонија,
- резиденцијата на Претседателот на државата,
- дипломатските претставништва,
- високо ризични натпревари и
- голем собир на луѓе (протести).
(6) Операциите на воздухоплов без екипаж од став
(5) од овој член може да се реализираат само со претходно одобрение од Агенцијата за цивилно воздухопловство, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.
(7) Воздухоплов без екипаж неможе да лета во контролирана аеродромска и терминална зона на воздухопловно пристаниште и да лета во воздушниот простор над надморска висина од 11000 стапки, доколку истиот не е опремен со уред за идентификација – транспондер и одбрение од надлежната контрола на летање.
(8) Странски воздухоплов без екипаж неможе да лета во македонскиот воздушен простор ако носи активно наполнето стрелачко, ракетно или бомбардерско вооружување, како и активна опрема за снимање, освен
ако со меѓународен договор што го ратификувала Република Македонија поинаку не е определено.
(9) За употреба на активна опрема за снимање од
воздух странски воздухоплов без екипаж треба да има
посебно одобрение согласно Законот за одбрана.
(10) Специјализирани услуги со воздухоплов без
екипаж се вршат согласно Правилникот за вршење на
специјализирани услуги со воздухоплов, како и врз основа на оперативните ограничувања од овој член на
уредбата.
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Член 13
Пренос на одговорностите меѓу различни
далечински станици
(1) Пренос на одговорностите меѓу различни далечински станици се врши на безбеден и конзистентен
начин, кој ги вклучува следните елементи:
- безбедна и постојана комуникација помеѓу пилотите кои вршат примопредавање,
- давање на контрола,
- размена на релевантни информации,
- прифаќање на контрола и
- потврда за успешно преземање.
(2) Размената на информации помеѓу пилоти на воздухоплов без екипаж (на иста локација или на оддалечена локација), има потреба од процедури со цел пилотот кој ја презема контролата да ги има следните податоци:
- мод на лет,
- параметри на летот на воздухопловот без екипаж
и статус на истиот,
- состојба на воздухоплов без екипаж во однос на
системот за гориво, погонската група, комуникациите
и автопилотот,
- позиција на воздухоплов,
- план на летање,
- NOTAM,
- временски услови (метеоролошки услови),
- моменталните одбренија од надлежната контрола
на летање и фреквенција која се употребува и
- позиција на релевантна подвижна контролна станица и подесувањата на истата со цел да се обезбеди
дека подвижна контролна станица која го прифаќа воздухопловот без екипаж е во согласност со станицата
давател.
(3) Пилотот кој ја дава контролата треба да ја има
контролата над контролната станица се додека преносот не е завршен.
(4) Во случај на неуспешен пренос на контролата на
воздухопловот без екипаж, пилотот кој ја дава контролата задолжително ги задржува параметрите и ја следи
процедурата пропишана во оперативниот прирачник за
оперирање на воздухоплов без екипаж.
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Член 16
План на лет
Надлежната контрола на летање (ATC) треба да добие известување дека воздухопловот без екипаж е далечински-пилотиран пред извршување на летот (preflight).
Член 17
Влегување во сила
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе започне да се применува од 1.6.2015
година.
Бр. 42-11692/1-14
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

222.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните ствари компјутерска опрема и тоа:

Член 14
Лиценцирање на персонал
(1) Лиценците, сертификатите за компетентност и
другите релевантни овластувања на пилотите и оперативен персонал на воздухоплов без екипаж вклучени во
меѓународен сообраќај не подлежат на член (32) од Чикашката конвенција за цивилно воздухопловство.
(2) Пилотите и оперативниот персонал на воздухоплов без екипаж треба да се соодветно обучени, квалификувани и да поседуваат соодветна лиценца или сертификат за компетентност или друго релевантно овластување со цел обезбедување интегритет и безбедност
на цивилниот воздухопловен систем.
Член 15
Систем за избегнување на судири
Пилот на воздухоплов без екипаж е одговорен за
откривање и избегнување на потенцијални судири и
други опасности, согласно точка 5.2 од Circular на
ICAO 328.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за здравство.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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223.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05;
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за труд и социјална политика.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за труд и
социјална политика со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/3
20 јануари 2015 година
Скопје

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за надворешни работи.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за надворешни работи со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/2
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

224.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

225.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОTO ЗА КУЛТУРА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за култура.
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Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за култура
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/4
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

226.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема, и тоа:

227.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за образование и наука.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/6
20 јануари 2015 година
Скопје

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за правда.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за правда
со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/5
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

228.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема, и тоа:
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Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со генералниот секретар
на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Секретаријатот за
законодавство на Владата на Република Македонија.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со секретарот на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/7
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

229.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/8
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

230.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема, и тоа:

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за економија.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за економија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Бр.42-17/9
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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231.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за локална самоуправа.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема, и тоа:

Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за локална
самоуправа со кој се уредуваат правата и обврските за
движните ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за животна средина и просторно планирање.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за животна
средина и просторно планирање со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/10
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

Бр.42-17/11
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

233.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема и тоа:

232.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за финансии.

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема и тоа:

Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за финансии со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/12
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

234.
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација му престанува користењето на движните стварикомпјутерска опрема и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 3
Министерот за информатичко општество и администрација склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-17/13
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

235.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни
работи се даваат без надомест, на трајно користење
недвижни ствари лоцирани на КП број 892 за КО Јурумлери, евидентирани во ИЛ број 1429, сопственост
на Република Македонија и тоа:
- зграда број 1, намена на зградата и друг објект Б41, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП,
со внатрешна површина од 155 м²;
- земјиште под зграда со вкупна површина од 176 м².
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-23/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

236.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за внатрешни
работи му се даваат без надомест, на трајно користење
недвижни ствари лоцирани на КП број 522 за КО Идризово, евидентирани во ИЛ број 1084, сопственост на
Република Македонија и тоа:
- зграда број 6, намена на зградата и друг објект В41, влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП,
со внатрешна површина од 414 м²;
- зграда број 6, намена на зградата и друг објект В41, влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП,
со внатрешна површина од 4 м²;
- зграда број 6, намена на зградата и друг објект В41, влез 3, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП,
со внатрешна површина од 61 м²;
- зграда број 6, намена на зградата и друг објект В41, влез 3, кат ПР, намена на посебен дел од зграда ПП,
со внатрешна површина од 4 м²;
- зграда број 16, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 36 м²;
- зграда број 16, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 35 м²;
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- зграда број 17, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 34 м²;
- зграда број 17, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 36 м²;
- зграда број 18, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 108 м²;
- зграда број 18, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ПП, со внатрешна површина од 1 м²;
- зграда број 19, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 62 м²;
- зграда број 20, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 63 м²;
- зграда број 21, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 249 м²;
- зграда број 21, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ГЛ, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 61 м²;
- зграда број 21, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
Л, со внатрешна површина од 95 м²;
- зграда број 22, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 73 м²;
- зграда број 23, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 36 м²;
- зграда број 23, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 2, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 29 м²;
- зграда број 23, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 3, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДП, со внатрешна површина од 44 м²;
- зграда број 24, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДПД, со внатрешна површина од 12 м²;
- зграда број 25, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат СУТ, намена на посебен дел од зграда
ДПД, со внатрешна површина од 5 м²;
- зграда број 25, намена на зградата и друг објект
В4-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел од зграда
ДПД, со внатрешна површина од 19 м²;
- објект број 26, намена на зграда и друг објект В41, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 11.098 м²;
- објект број 27, намена на зграда и друг објект В41, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 946 м²;
- објект број 28, намена на зграда и друг објект В41, намена на посебен дел од зграда Т, со отворена површина од 3.691 м².
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-26/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

237.
Врз основа на член 70-в став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр.
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12,
23/13, 187/13 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА
ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИ ОБЈЕКТИ И ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА
ПОСТОЈНИТЕ ОБЈЕКТИ ШТО ГИ КОРИСТАТ
НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА
КУЛТУРАТА ЗА 2015 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за
изградба на нови објекти и за реконструкција, санација
и адаптација на постојните објекти што ги користат националните установи од областа на културата за 2015
година бр.49-547/2 од 20.1.2015 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-37/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

238.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објекти
- бараки на општина Кисела Вода, кои се наоѓат на КП
бр. 1086, во КО Кисела Вода 1, општина Кисела Вода.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-154/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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239.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска
подлога за планскиот опфат за Урбанистички план за
индустриска зона во општина Македонски Брод.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-442/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

240.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска
подлога за планскиот опфат за урбанистичко планска
документација за автокамп Ливадиште, општина
Струга.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-444/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

241.
Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 20.1.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Член 1
Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни
патишта - како предлагач на експропријацијата, да му
се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:
1. Дел од КП.бр.390/1 КО Арбиново со површина
од 18м2, евидентирана во Имотен лист бр.353, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-190-2/2014 од
30.09.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
2. Дел од КП.бр.386/1 КО Арбиново со површина
од 622м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-151/2014 од
20.03.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
3. Дел од КП.бр.385 КО Арбиново со површина од
580м2, евидентирана во Имотен лист бр.110, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-174/2014 од
14.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
4. Дел од КП.бр.944/2 КО Песочан со површина од
1.177м2, евидентирана во Имотен лист бр.177, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-137/2014-2 од
01.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
5. Дел од КП.бр.983 КО Песочани со површина од
179м2 и дел од КП.бр.1118/1 КО Песочани со површина од 2м2, евидентирани во Имотен лист бр.251, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2352/2014
од 13.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
6. Дел од КП.бр.497/1 КО Мешеишта со површина
од 272м2, евидентирана во Имотен лист бр.1616, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1315/20142 од 31.03.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
7. Дел од КП.бр.295/1 КО Ново Село со површина
од 2.813м2, евидентирана во Имотен лист бр.449, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-640/2014-2
од 08.04.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
8. Дел од КП.бр.2/3 КО Ново Село со површина од
3м2, евидентирана во Имотен лист бр.182, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2328/2014 од
22.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
9. Дел од КП.бр.1020/1 КО Песочан со површина од
6м2, евидентирана во Имотен лист бр.177, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-137/2014-3 од
04.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
10. Дел од КП.бр.1021/4 КО Оровник со површина
од 427м2, евидентирана во Имотен лист бр.1121, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1588/20142 од 08.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
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11. Дел од КП.бр.4301/2 КО Мешеишта со површина од 240м2, евидентирана во Имотен лист бр.458, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2466/2014
од 10.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
12. Дел од КП.бр.301/1 КО Сливово со површина од
643м2, евидентирана во Имотен лист бр.361, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-2589/2014 од
21.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
13. Дел од КП.бр.366/1 КО Ново Село со површина
од 25м2 и КП.бр.366/3 КО Ново Село со површина од
6м2, евидентирани во Имотен лист бр.280, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2465/2014 од
21.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
14. КП.бр.279/3 КО Мешеишта со површина од
140м2, евидентирана во Имотен лист бр.447, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-1245/2014 од
04.04.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
15. Дел од КП.бр.183/1 КО Арбиново со површина
од 321м2, евидентирана во Имотен лист бр.20, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-205/2014-2 од
13.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
16. Дел од КП.бр.57 КО Климештани со површина
од 115м2, евидентирана во Имотен лист бр.114, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-739/2014-2 од
06.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
17. Дел од КП.бр.385 КО Сливово со површина од
581м2, евидентирана во Имотен лист бр.59, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-2027/2014 од
15.08.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
18. КП.бр.74/1 КО Мешеишта со површина од
1.275м2, евидентирана во Имотен лист бр.371, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2274/2014 од
30.09.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
19. Дел од КП.бр.233/1 КО Песочан со површина од
246м2, евидентирана во Имотен лист бр.87, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-82/2014-3 од
01.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
20. Дел од КП.бр.1139/1 КО Песочан со површина
од 541м2, евидентирана во Имотен лист бр.393, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-71/2014-3 од
02.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
21. Дел од КП.бр.360/1 КО Оровник со површина
од 5м2, евидентирана во Имотен лист бр.1139, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-972/2014 од
28.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

28 јануари 2015

22. Дел од КП.бр.2245/2 КО Сливово со површина
од 21м2, евидентирана во Имотен лист бр.20, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-2461/2014 од
10.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
23. Дел од КП.бр.1021/2 КО Песочан со површина
од 44м2, евидентирана во Имотен лист бр.345, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-134/2014-2 од
28.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
24. Дел од КП.бр.509/1 КО Арбиново со површина
од 240м2, евидентирана во Имотен лист бр.332, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2279/2014 од
14.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
25. Дел од КП.бр.868/1 КО Оровник со површина
од 168м2 и дел од КП.бр.868/3 КО Оровник со површина од 9м2, евидентирани во Имотен лист бр.644, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-547/2014
од 03.04.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
26. Дел од КП.бр.386/1 КО Арбиново со површина
од 555м2, евидентирана во Имотен лист бр.43, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-151/2014 од
24.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
27. Дел од КП.бр.961/2 КО Охрид 4 со површина од
540м2, евидентирана во Имотен лист бр.101713, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1862/2014
од 20.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
28. Дел од КП.бр.3181 КО Врбјани со површина од
975м2, евидентирана во Имотен лист бр.545, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-48/2014 од
04.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
29. Дел од КП.бр.81/1 КО Горенци со површина од
218м2, евидентирана во Имотен лист бр.294, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-2316/2014 од
04.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
30. Дел од КП.бр.6120/2 КО Кичево вон г.р со површина од 179м2, евидентирана во Имотен лист бр.855,
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-645/5
од 07.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
31. КП.бр.6123 КО Кичево вон г.р со површина од
5.842м2, евидентирана во Имотен лист бр.503, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-639/5 од
10.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
32. Дел од КП.бр.6135 со површина од 1.055м2, дел
од КП.бр.6136 со површина 2.401м2, дел од
КП.бр.6137 со површина од 7.588м2 и дел од
КП.бр.6138 со површина од 3.391м2, сите во КО Кичево вон г.р, евидентирани во Имотен лист бр.2626, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-646/9 од
14.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
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33. Дел од КП.бр.6159/2 КО Кичево 9 со површина
од 1.543м2, евидентирана во Имотен лист бр.57399,
согласно Решение за експропријација УП.бр.26-625/3
од 07.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
34. 67/683 идеален дел од КП.бр.5923/38 КО Кичeво
9 со површина од 67м2 и 25/683 идеален дел од
КП.бр.5923/38 КО Кичево 9 со површина од 25м2, евидентирана во Имотен лист бр.15730, согласно Решение
за експропријација УП.бр.26-241/7 од 11.11.2014 година
на Министерство за финансии, Управа за имотно правни
работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
35. Дел од КП.бр.4204 КО Мешеишта со површина
од 221м2, евидентирана во Имотен лист бр.174, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1216/2014 од
14.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
36. Дел од КП.бр.161/1 КО Песочан со површина од
532м2, евидентирана во Имотен лист бр.183, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-2609/2014 од
02.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
37. Дел од КП.бр.2102/2 КО Мешеишта со површина од 408м2, евидентирана во Имотен лист бр.4, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2298/2014
од 01.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
38. Дел од КП.бр.501 КО Мешеишта со површина
од 143м2, евидентирана во Имотен лист бр.1618, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1277/2014
од 21.05.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
39. КП.бр.379 КО Попоец со површина од 1.511м2
и КП.бр.380 КО Попоец со површина од 1.007м2, евидентирани во Имотен лист бр.77, согласно Решение за
експропријација УП.бр.26-766/3 од 17.12.2014 година
на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
40. КП.бр.989/1 КО Другово со површина од
5.518м2 и КП.бр.992 КО Другово со површина од
2.033м2, евидентирани во Имотен лист бр.150, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-703/3 од
04.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
41. Дел од КП.бр.121 КО Попоец со површина од
416м2 и КП.бр.365 КО Попоец со површина од 586м2,
евидентирани во Имотен лист бр.219, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-734/3 од 17.12.2014
година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во
Кичево;
42. Дел од КП.бр1108/1 КО Другово со површина
од 5.151м2, КП.бр.986/2 КО Другово со површина од
573м2 и КП.бр.990 КО Другово со површина од
1.874м2, евидентирани во Имотен лист бр.155, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-704/3 од
11.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
43. КП.бр.376 КО Попоец со површина од 833м2,
евидентирана во Имотен лист бр.220, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-765/3 од 15.12.2014
година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во
Кичево;
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44. КП.бр.1001/1 КО Другово со површина од
128м2, евидентирана во Имотен лист бр.469, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-708/3 од
02.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
45. КП.бр.991 КО Другово со површина од 1.536м2,
евидентирана во Имотен лист бр.18, согласно Решение
за експропријација УП.бр.26-702/3 од 05.12.2014 година
на Министерство за финансии, Управа за имотно правни
работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
46. Дел од КП.бр.1110 КО Другово со површина од
1.755м2, КП.бр.984 КО Другово со површина од
1.870м2, КП.бр.995 КО Другово со површина од
2.501м2, КП.бр.997 КО Другово со површина од
1.496м2, КП.бр.1109 КО Другово со површина од
1.942м2, КП.бр.999/1 КО Другово со површина од
1.149м2 и КП.бр.994/1 КО Другово со површина од
1.992м2, евидентирани во Имотен лист бр.10, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-701/3 од
04.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
47. КП.бр.998/1 КО Другово со површина од
1.354м2, евидентирана во Имотен лист бр.480, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-709/2 од
02.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
48. Дел од КП.бр.361 КО Попоец со површина од
1.353м2 и КП.бр.362 КО Попоец со површина од
366м2, евидентирани во Имотен лист бр.175, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-736/2 од
15.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
49. КП.бр.393 КО Попоец со површина од 1.121м2,
КП.бр.392 КО Попоец со површина од 472м2,
КП.бр.374 КО Попоец со површина од 953м2 и
КП.бр.375 КО Попоец со површина од 1.778м2, евидентирани во Имотен лист бр.54, согласно Решение за
експропријација УП.бр.26-741/3 од 16.12.2014 година
на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
50. Дел од КП.бр.358 КО Попоец со површина од
725м2, КП.бр.385 КО Попоец со површина од 3.430м2,
КП.бр.389 КО Попоец со површина од 725м2 и
КП.бр.377 КО Попоец со површина од 659м2, евидентирани во Имотен лист бр.204, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-763/2 од 15.12.2014 година на
Министерство за финансии, Управа за имотно правни
работи - Одделение за управна постапка во Кичево;
51. Дел од КП.бр.57 КО Климештани со површина
од 1.115м2, евидентирана во Имотен лист бр.114, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-739/2014-2
од 06.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
52. Дел од КП.бр.937 КО Песочан со површина од
1.664м2, евидентирана во Имотен лист бр.489, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2383/2014 од
21.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
53. Дел од КП.бр.3084/1 КО Врбјани со површина
од 60м2, евидентирана во Имотен лист бр.118, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1320/2014-1
од 21.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
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54. Дел од КП.бр.1058/2 КО Оровник со површина
од 167м2, евидентирана во Имотен лист бр.153, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1581/2014-2
од 23.04.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
55. Дел од КП.бр.1047/2 КО Оровник со површина
од 13м2, евидентирана во Имотен лист бр.1339, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-928/2014 од
31.03.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
56. Дел од КП.бр.1120/1 КО Требеништа со површина од 267м2, евидентирана во Имотен лист бр.821,
согласно Решение за експропријација УП.бр.261387/2014 од 08.04.2014 година на Министерство за
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
57. Дел од КП.бр.2509 КО Охрид 4 со површина од
631м2, евидентирана во Имотен лист бр.2330, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-2221/2014 од
24.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
58. Дел од КП.бр.513/1 КО Арбиново со површина
од 321м2, евидентирана во Имотен лист бр.353, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-176/2014-2 од
14.03.2014 година и Заклучок УП.бр.26-176/2014-2 од
11.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
59. Дел од КП.бр.949/6 КО Охрид 4 со површина од
37м2, евидентирана во Имотен лист бр.101733, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1062/2014 од
04.11.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
60. Дел од КП.бр.66/2 КО Песочан со површина од
528м2 и дел од КП.бр.66/3 КО Песочан со површина од
74м2, евидентирани во Имотен лист бр.410, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-2341/2014 од
22.10.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
61. Дел од КП.бр.4317/1 КО Мешеишта со површина од 54м2, евидентирана во Имотен лист бр.178, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1096/20142 од 09.04.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
62. Дел од КП.бр.244/2 КО Сливово со површина од
130м2, евидентирана во Имотен лист бр.55, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-2611/2014 од
30.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
63. Дел од КП.бр.2953 КО Врбјани со површина од
512м2, евидентирана во Имотен лист бр.407, согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-10/2014-2 од
11.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
64. Дел од КП.бр.4130/1 КО Мешеишта со површина од 320м2, евидентирана во Имотен лист бр.1635,
согласно Решение за експропријација УП.бр.261127/2014-2 од 11.04.2014 година на Министерство за
финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
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65. Дел од КП.бр.2941 КО Врбјани со површина од
1.087м2, евидентирана во Имотен лист бр.561, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-22/2014-2 од
23.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
66. Дел од КП.бр.2934 КО Врбјани со површина од
438м2, евидентирана во Имотен лист бр.10 согласно
Решение за експропријација УП.бр.26-14/2014-2 од
23.12.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
67. Дел од КП.бр.4330/1 КО Мешеишта со површина од 258м2, евидентирана во Имотен лист бр.174, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1092/20142 од 08.04.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
68. Дел од КП.бр.4330/2 КО Мешеишта со површина од 216м2, евидентирана во Имотен лист бр.174, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1093/20142 од 08.04.2014 година на Министерство за финансии,
Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;
69. КП.бр.6151/8 со површина од 674м2,
КП.бр.6151/10 со површина од 7.710м2, КП.бр.6151/11
со површина од 1.769м2 и КП.бр.6152/2 со површина
од 316м2, сите во КО Кичево 9 евидентирана во Имотен лист бр.57407, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-251/5 од 10.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи Одделение за управна постапка во Кичево- за изградба
на Автопатот „Кичево-Охрид“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-447/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

242.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013,
188/2013, 27/2014 и 180/2014), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ОДБРАНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за одбрана му се
даваат на трајно користење без надомест, недвижните
ствари сопственост на Република Македонија, и тоа:
- Објекти бр.1, бр.2, бр.3 и бр.4, со вкупна површина од 228 м2, кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр.
1315, Катастарска општина Хума, место викано Село,
oпштина Гевгелија, евидентирани во Имотен лист бр.
50342 и
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- Објекти бр.1 и бр.2, со вкупна површина од 56 м2,
кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр.1319, Катастарска општина Хума, место викано Село, oпштина
Гевгелија, евидентирани во Имотен лист бр.50342.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-11346/1-14
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

243.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр.08/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНA СТВАР НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ
Член 1
Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на недвижнa ствар, сопственост на Република
Македонија, и тоа:
- недвижна ствар, сопственост на Република Македонија, објект од времен карактер лоциран на КП
бр.3223/2, ул. „4-ти јули“ лок. 6, згр. 1, влез 1 и приземје со корисна површина од 165 м2, евидентирана во ИЛ
бр. 9455, КО Кичево 4.
Член 2
Недвижнaтa ствар од член 1 од оваа одлука се дава
на трајно користење без надомест на Државниот просветен инспекторат.
Член 3
Примопредавањето на недвижнaта ствар од член 1
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за
образование и наука и Државниот просветен инспекторат, во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр.42-11543/1-14
13 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

244.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
20.1.2015 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
ТРГОВИЈА ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРНА
КРАСТА“, ОПШТИНА СОПИШТЕ
1. На Друштвото за производство трговија транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Горна Краста“, општина Сопиште, со површина на простор на концесија
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:
Точка

Координата
Y

Координата
X

Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

7526342
7527298
7527270
7525992
7526085

4641380
4641241
4640819
4640636
4641263

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=
0.722182 km2.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки
истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.
5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се
определат со Договорот за концесија.
6. Како почеток на важење на концесијата од точка
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.
7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.42-11548/1-14
20 јануари 2015 година
Скопје

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

245.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2011, 15/2013 и 139/2014), а во врска со член 2, глава 3 број на истражување 3.04.01/01/05 од Програмата
за статистички истражувања за период 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.20/2013 и 24/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА 261 НА
КОМИТЕТОТ ЗА ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ НА
СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА UN/ECE, А ВО ВРСКА СО ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА ГЛАВНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ СООБРАЌАЈНИ АРТЕРИИ (AGR, 1975)
Член 1
Со оваа одлука, Државниот завод за статистика во
соработка со Министерството за транспорт и врски,
Јавното претпријатие „Македонијапат“ и Јавното претпријатие за државни патишта, се задолжуваат да обезбедат податоци за прометот на сообраќајот, должината
и карактеристиките на патиштата и за состојбата на инвентарот на главните стандарди и параметри на меѓународните Е патишта во Република Македонија.
Препораките на Комитетот за внатрешен сообраќај
на Секретаријатот на UN/ECE да се имплементираат и
при броењето на возилата на другите патишта во земјата.
Член 2
При обработка на податоците, Државниот завод за
статистика и другите учесници треба да ги имаат предвид и препораките на Комитетот за внатрешен сообраќај на Секретаријатот на UN/ECE (Резолуција 261).
Член 3
Државниот завод за статистика треба до 30.11.2016
година да ги достави податоците од Пописот на главните сообраќајни артерии во Европа (Е патишта)- броење во Република Македонија во 2015 година, до Секретаријатот на UN/ECE заедно со Извештајот усвоен од
Владата на Република Македонија.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-11581/1-14
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

246.
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05,
150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ
Член 1
Со оваа одлука се запишува право на сопственост
на недвижни ствари - објекти во корист на Република
Македонија во Јавната книга за запишување на правата
на недвижностите, кои се наоѓаат на бул. Едвард Кардељ бр.1 –Скопје КП бр. 19/1 за КО Маџари и тоа:
- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 1, кат приземје, стан 1, намена на посебниот дел од зградата ДПД, внатрешна површина на посебниот дел од зградата 683 м2;

- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 2, кат приземје, стан 2, намена на посебниот дел од зградата ДПД, внатрешна површина на посебниот дел од зградата 21 м2;
- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 3, кат приземје, стан 3, намена на посебниот дел од зградата ДПД, внатрешна површина на посебниот дел од зградата 10 м2;
- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 4, кат приземје, стан 4, намена на посебниот дел од зградата ДПД, внатрешна површина на посебниот дел од зградата 236 м2;
- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 4, кат приземје, стан 4, намена на посебниот дел од зградата ПП, внатрешна површина на посебниот дел од зградата
67 м2;
- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 2, кат ПО-1, стан 5, намена на посебниот дел од зградата - П,
внатрешна површина на посебииот дел од зградата 174
м2;
- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 2, кат ПО-2, стан 6, намена на посебниот дел од зградата - П,
внатрешна површина на посебниот дел од зградата 11
м2;
- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 3, кат ПО-1, стан 7, намена на посебниот дел од зградата - П,
внатрешна површина на посебниот дел од зградата 71
м2;
- зграда број 1, намена на зградата В4-8 влез 5, кат ПО-1, стан 8, намена на посебниот дел од зградата - П,
внатрешна површина на посебниот дел од зградата 150
м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.42-11693/1-14
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_________

247.
Врз основа на член 123 од Законот за заштита на
потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004, 77/2007, 103/2008, 24/2011 и
164/2013) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија” бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011, 15/2013
и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА
ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ
1. За членови на Советот за заштита на потрошувачите се именуваат:
- Анета Димовска, државен секретар во Министерството за економија;
- Игор Димитров, државен секретар во Министерството за финансии;
- Владо Мисајловски, државен секретар во Министерството за транспорт и врски;
- Илија Ристовски, државен секретар во Министерството за правда;
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- Зоран Поповски, директор на Агенцијата за храна и ветеринарство;
- д-р Џевџес Шаќири, директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат;
- Весна Хорватовиќ, директор на Бирото за развој
на образованието;
- Љупка Илиевска-Самарџиска, виш советник во
Дирекцијата на здруженија според дејности во Стопанската комора на Македонија;
- Маријана Лончар - Велкова, претседател на Организацијата на потрошувачите на Македонија;
- Татјана Тасевска, член на Организацијата на потрошувачите на Македонија;
- Вангел Спироски, претседател на Организацијата
на потрошувачитe на Охрид и
- Снежана Димитровска, претседател на Организацијата на потрошувачите на Битола.
2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение
престанува да важи Решението за именување членови
на Советот за заштита на потрошувачите („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 70/2009 и
112/2011).
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 42-336/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

248.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2097, 21/2007, 51/2011, 104/2013 и
42/2014), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 20.1.2015 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017 ГОДИНА
Член 1
Во Програмата за статистички истражувања за периодот 2013-2017 година („Службен весник на Република Македонија" бр.20/13 и 24/14), во член 2 став 2, во
табелата, во точката 1 „Демографија и социјални статистики", во статистичкото истражување „бр.
1.01.01/01/01 Статистичко истражување за родени
(ДЕМ.1)“ во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи", зборовите „Регулатива (ЕЗ) бр. 763/2008 на
Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на населението и домувањето, како и за техничките спецификации на белезите и нивната распределба.
Регулатива (ЕЗ) бр.1151/2010 од 8 декември 2010 година за имплементација на Регулативата (ЕЗ) бр.763/2008
на Европскиот парламент и на Советот на Европа за
пописите на населението, како и за модалитетите и
структурата на извештајот за квалитет и техничкиот
формат за трансмисија на податоците", се заменуваат
со зборовите „Принципи и препораки на ООН за виталните статистики - Ревизија 2, Регулативата (ЕЗ)
бр.1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот од

20 ноември 2013 година за Европската демографска
статистика и Уредба на Комисијата (ЕУ) бр.205/2014
од 4 март 2014 година за утврдување на унифицирани
услови за спроведување на Регулативата (EУ) бр.
1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот за
Европската демографска статистика, во однос на податоци, рокови и ревизии на податоците“.
Во статистичкото истражување „бр.1.01.01/01/02
Статистичко истражување за умрени лица (ДЕМ.2)", во
редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи", зборовите „Регулатива (ЕЗ) бр.763/2008 на Европскиот
парламент и на Советот на Европа за пописите на населението и домувањето, како и за техничките спецификации на белезите и нивна распределба. Регулатива (
ЕЗ) бр. 1151/2010 од 8 декември 2010 година за имплементација на Регулативата (ЕЗ) бр.763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите
на населението, како и за модалитетите и структурата
на извештајот за квалитет и техничкиот формат за
трансмисија на податоците", се заменуваат со зборовите „Принципи и препораки на ООН за виталните статистики - Ревизија 2, Регулативата (ЕЗ) бр.1260/2013 на
Европскиот парламент и на Советот од 20 ноември
2013 година за Европската демографска статистика и
Уредба на Комисијата (ЕУ) бр.205/2014 од 4 март 2014
година за утврдување на унифицирани услови за спроведување на Регулативата (EУ) бр.1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот за Европската демографска статистика, во однос на податоци, рокови и ревизии на податоците".
Во статистичкото истражување „бр.1.01.01/01/03
Статистичко истражување за склучени бракови
(ДЕМ.3)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи", зборовите „Регулатива (ЕЗ) бр. 763/2008 на
Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на населението и домувањето, како и за техничките спецификации на белезите и нивна распределба. "
се заменуваат со зборовите „ Принципи и препораки на
ООН за виталните статистики - Ревизија 2, Регулативата (ЕЗ) бр 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 20 ноември 2013 година за Европската демографска статистика и Уредба на Комисијата (ЕУ) бр.
205/2014 од 4 март 2014 година за утврдување на унифицирани услови за спроведување на Регулативата
(EУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот за Европската демографска статистика, во однос
на податоци, рокови и ревизии на податоците".
Во статистичкото истражување „бр.1.01.01/01/04
Статистичко истражување за разведени бракови
(РБ.1)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" зборовите „Регулатива (ЕЗ) бр. 763/2008 на Европскиот парламент и на Советот на Европа за пописите на населението и домувањето, како и за техничките
спецификации на белезите и нивната распределба. " се
заменуваат со зборовите „ Принципи и препораки на
ООН за виталните статистики - Ревизија 2, Регулативата (ЕЗ) бр 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот од 20 ноември 2013 година за Европската демографска статистика и Уредба на Комисијата (ЕУ) бр.
205/2014 од 4 март 2014 година за утврдување на унифицирани услови за спроведување на Регулативата
(EУ) бр. 1260/2013 на Европскиот парламент и на Советот за Европската демографска статистика, во однос
на податоци, рокови и ревизии на податоците".

Стр. 20 - Бр. 13

Во статистичкото истражување „бр.1.01.01/02/01
Статистичко истражување за отселени лица (МИГОТС)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" по точката се додаваат зборовите „Регулатива
на Комисијата (ЕУ) бр. 351/2010 од 23 април 2010 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.
862/2007 на Европскиот парламент и на Советот за
Статистиката на миграцијата и меѓународна заштита во
однос на дефинициите на категоризацијата на лицата,
државата на раѓање, групите на земји на претходно вообичаено живеење, групите на земји на следното вообичаено живеење и групите на државјанства".
Во статистичкото истражување „бр.1.01.01/02/02
Статистичко истражување за доселени лица (МИГДОС)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" по точката се додаваат зборовите „Регулатива на
Комисијата (ЕУ) бр. 351/2010 од 23 април 2010 година
за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 862/2007 на
Европскиот парламент и на Советот за Статистиката на
миграцијата и меѓународна заштита во однос на дефинициите на категоризацијата на лицата, државата на
раѓање, групите на земји на претходно вообичаено живеење, групите на земји на следното вообичаено живеење и групите на државјанства".
Во статистичкото истражување „бр.1.01.01/02/03
Статистичко истражување за доселени-отселени
странци (МИГСТР)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" по точката се додаваат зборовите
„Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 351/2010 од 23 април 2010 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ)
бр. 862/2007 на Европскиот парламент и на Советот за
Статистиката на миграцијата и меѓународна заштита во
однос на дефинициите на категоризацијата на лицата,
државата на раѓање, групите на земји на претходно вообичаено живеење, групите на земји на следното вообичаено живеење и групите на државјанства".
Во статистичкото истражување „бр.1.02.01/01/01
Анкета за работната сила (АРС)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи ", по зборовите „15 март
2005“ се додаваат зборовите „Регулатива на Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) бр. 1893/2006 од 20 декември 2006 година (НКД рев.2) и Регулатива на Советот
(ЕЗ) бр. 1022/2009 од 29 октомври 2009 година (НКЗ
2008)".
Во статистичкото истражување „бр.1.02.02/01/02
Годишно статистичко истражување за вработени и плати (ТРУД. 1)", во редот 6 „Начин на прибирање на податоците", зборот „Самопополнување" се заменува со
зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр.1.02.02/01/03
Анкета за цената на трудот (АЦТ)", во редот 7 „Година
на спроведување" по бројот „2013“ се додаваат зборовите „и 2017".
Во статистичкото истражување „бр.1.02.02/01/05
Анкета за структурата на заработувачката (АСЗ)", во
редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" по
зборовите „8 септември 2000“ се додаваат зборовите
„Регулатива на Советот (ЕЗ) бр.1022/2009 од 29 октомври 2009 година (НКЗ 2008)".
Во статистичкото истражување „бр.1.02.02/01/06
Анкета за слободни работни места (АСРМ)", во редот 6
„Начин на прибирање на податоците", зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско
пополнување".
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Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/01/01
Основни училишта на крајот на учебната година
(УОК)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи", по зборовите „ и Комисија“ се додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр. 912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата
(ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013 година, амандман
на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата која се однесува на ревизијата на
Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/01/03
Основни училишта за возрасни лица на крајот на учебната година (УОВК)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи", по зборовите „и Европската комисија“ се додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр. 912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која
се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација за образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/01/04
Основни уметнички училишта на крајот на учебната
година (УУК)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и
регулативи" по зборовите „и Европската комисија“ се
додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр.
912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари
2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која
се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/01/07
Основни училишта на почетокот на учебната година
(УОП)", во редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите „и Европската комисија“ се додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр. 912/2013
од 23 септември 2013 година за имплементирање на
Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на
Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011 на
Европскиот парламент и Комисијата, која се однесува
на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/01/08
Основни училишта за возрасни на почетокот на учебната година (УОВП)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи", по зборовите „и Европската комисија“ се додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр. 912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која
се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
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Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/01/09
Основни уметнички училишта на почетокот на учебната година (УУП)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите „и Европската комисија“ се додаваат зборовите„Регулатива на Комисијата
бр. 912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари
2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која
се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/02/01
Средни училишта на почетокот на учебната година
(УСП)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите „и Европската комисија“ се додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр. 912/2013
од 23 септември 2013 година за имплементирање на
Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на
Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011 на
Европскиот парламент и Комисијата, која се однесува
на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/02/02
Средни училишта на крајот на учебната година (УСК)"
во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи" по
зборовите „и Европската комисија“ се додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр. 912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата
(ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013 година, амандман
на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која се однесува на ревизијата на
Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/02/03
Средни училишта според јазикот на кој се изведува
наставата на крајот на учебната година (УСНК)", по редот „9 „Рок на публикување Т+ (денови)" се додава нов
ред 10, кој гласи:
Регулатива на Комисијата бр. 912/2013 од 23
септември 2013 за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на
„Меѓународни Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013
стандарди и година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
регулативи“ 692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која се однесува на ревизијата на Меѓународнатa стандардна класификација на образованието ISCED".

Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/03/02
Статистичко истражување за запишани студенти на додипломски студии (прв циклус) на високообразовните
установи (ШВ.20)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи " по зборовите „и Европската комисија“ се додаваат зборовите „ Регулатива на Комисијата бр. 912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која
се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
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Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/03/04
Статистичко истражување за дипломирани студенти
на додипломски студии (прв циклус) на високобразовните установи (ШВ.50)", во редот 10 „Меѓународни
стандарди и регулативи " по зборовите „и Европската
комисија“ се додаваат зборовите „ Регулатива на Комисијата бр. 912/2013 од 23 септември 2013 година за
имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15
јануари 2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ)
бр. 692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата,
која се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација за образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/03/10
Статистичко истражување за лица кои се стекнале со
научен назив магистер или звање специјалист
(ШВ.80)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи " по зборовите „и Европската комисија“ се додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр.
912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари
2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која
се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/03/11
Статистичко истражување за лица -доктори на науки
(кои одбраниле докторски труд) (ШВ.70)", во редот 10
„Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите
„и Европската комисија“ се додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр. 912/2013 од 23 септември
2013 година за имплементирање на Регулативата
452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата
(ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари 2013 година, амандман
на Регулативата (ЕУ) бр. 692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која се однесува на ревизијата на
Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/03/12
Статистичко истражување за лица запишани во втор
циклус на студии (студии за магистри и специјалисти)
(ШВ.80А)", во редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи " по зборовите „и Европската комисија“ се
додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр.
912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари
2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која
се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/03/13
Статистичко истражување за лица кои се запишале на
трет циклус на универзитетски студии-докторски студии (ШВ.70А.)", во редот 10 „Меѓународни стандарди
и регулативи" по зборовите „и Европската комисија“ се
додаваат зборовите „Регулатива на Комисијата бр.
912/2013 од 23 септември 2013 година за имплементирање на Регулативата 452/2008 и Делегираната регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 253/2013 од 15 јануари
2013 година, амандман на Регулативата (ЕУ) бр.
692/2011 на Европскиот парламент и Комисијата, која
се однесува на ревизијата на Меѓународната стандардна класификација на образованието ISCED".
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Во статистичкото истражување „бр.1.03.01/04/01
Анкета за образованието на возрасни (АОВ)", во редот
7 „Година на спроведување", бројот „2015" се заменува со бројот „2016".
Во статистичкото истражување „бр.1.04.01/03/01
Статистичко истражување - Парламентарни избори во
Република Македонија (предложени и избрани кандидати) (ПИ)", во редот 7 „Година на спроведување",
бројот „2015" се заменува со зборовите „во зависност
од годината на спроведување на изборите".
Во статистичкото истражување „бр.1.06.02/01/01
Анкета за приходи и услови за живеење (АПУЖ)", во
редот 10 „Меѓународни стандарди и регулативи“ по
зборовите „9 декември 2010“се додаваат зборовите
„Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 62/2012 од 24 јануари 2012, Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 112/2013
од 7 февруари 2013 и Регулатива на Комисијата (ЕЗ)
бр. 317/2013 од 8 април 2013".
Во статистичките истражувања од бр.2.01.02/01/01
до бр. 2.02.01./01/11, во последниот ред „Меѓународни
стандарди и регулативи" по последната реченица се додаваат зборовите „ Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр.549/2013 (ЕСА 2010). "
Во точката 2 „Макроекономски статистики" во статистичкото истражување „бр.2.02.01/01/01 Тримесечен
извештај за пресметка на додадената вредност и инвестициите во основни средства за нефинансиските деловни субјекти (ДВ.КВ.ИН)", во редот 6 „Начин на прибирање на податоците“ зборот „Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр.2.03.03/01/04
Биланс и преглед на останати финансиски институции
(4СР,4СФ)", во редот 4 „Кратка содржина на истражувањето“, по зборот „класификации" се додаваат зборовите „збирно и по одделни видови останати финансиски институции".
Во статистичкото истражување „бр.2.03.03/01/15
Индикатори за финансиската стабилност на банкарскиот систем на Република Македонија (ИФС)", во редот 9
„Рок за публикување т+(денови)", зборовите „Т+60" се
заменуваат со зборовите „Т+90".
Во статистичкото истражување „бр.2.06.01/01/02
Хармонизиран индекс на трошоците на животот“, во
редот 9 „Меѓународни стандарди и регулативи" по зборовите „2010 на Советот на Европа“ се додаваат зборовите „Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 93/2013 од 1 февруари 2013 и Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 119/2013
од 11 февруари 2013".
Во точката 3 „Деловни статистики" во статистичкото истражување „бр.3.01.01/03/04 Попис на продажните капацитети во трговијата на мало (ТРГ.41)", во редот 7 „Година на спроведување“, бројот „2015" се заменува со бројот „2016".
Во статистичкото истражување „бр.3.02.01/01/03
Месечен извештај за прометот во индустријата
(ИНД.2)", во редот 6 „Начин на прибирање на податоците", зборот „Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр. 3.02.01/02/01
Месечен извештај за вредноста на извршените и договорените градежни работи, вкупен број на работници и
извршени ефективни часови (ГРАД.21)", во редот 6
„Начин на прибирање на податоците", зборот „Самопополнување " се заменува со зборовите „Електронско
пополнување".
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Во статистичкото истражување „бр.3.03.01/01/12
Годишен извештај за потрошувачката на енергенти и
видови енергии на деловниот субјект (ЕНЕ.63)", во редот 6 „Начин на прибирање на податоците", зборот
„Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
По статистичкото истражување „бр.3.03.03/01/02
Полугодишен извештај за цените на природниот гас
(ЕНЕ.Ц3)" се додава ново статистичко истражување,
кое гласи:
„3.03.03/01/03

Петгодишна анкета за користење на енергија
во домаќинствата
Државен завод за статистика
Петгодишна (јуни 2015)

Носител
Периодика
Извештај на
единица
Домаќинство
Кратка содржина на Се прибираат податоци за користење на
истражувањето
енергија во домаќинствата
Метод на
прибирање на
податоците
Примерок
Начини на
прибирање на
податоците
Анкетари
Година на
спроведување
2015
Територијално ниво
на публикување
Република Македонија
Рок за публикување
Т + (денови)
T + 300
Меѓународни
стандарди и
Регулатива бр. (1099/2008) за енергетски
регулативи
статистики на Советот на Европа"

Во статистичкото истражување „бр.3.05.01/01/02
Анкета за странски туристи (ТУ.13)", во редот 7 „Година на спроведување", бројот „2015" се заменува со бројот „2016".
Во статистичкото истражување „бр.3.05.01/01/03
Анкета за странски посетители (ТУ.16)", во редот 7
„Година на спроведување", бројот „2015" се заменува
со бројот „2016".
Во статистичкото истражување „бр. 3.05.01/02/03
Годишен извештај за потрошувачката на суровини за
приготвување храна во угостителството (УГ.15А)", во
редот 6 „Начин на прибирање на податоците" зборот
„Самопополнување" се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „ бр.3.05.01/02/07
Попис на капацитетите во угостителството (УГ.31)“, во
редот 7 „Година на спроведување", бројот „2015" се заменува со бројот „2016".
Во статистичкото истражување „бр.3.05.01/02/08
Попис на капацитетите во угостителството-сместувачки објекти (УГ.31СО)", во редот 7 „Година на спроведување", бројот „2015" се заменува со бројот „2016".
Во точката 4 „Статистика на земјоделство, шумарство и риболов“ во статистичкото истражување „бр.
4.01.01/01/03 Годишен извештај за очекувано производство од рани посеви и рано овошје (ЗЕ.31А,Б)", во
редот 7 „Година на спроведување", бројот „2015" се
брише.
Во статистичкото истражување „бр. 4.01.01/01/05
Годишен извештај за очекуваното производство од
доцни посеви и овошје (ЗЕ.33 1А,Б)", во редот 7 „Година на спроведување", бројот „2015" се брише.
Во статистичкото истражување „бр. 4.03.01/01/01
Годишен извештај за засеани површини во есенската
сеидба (ЗЕ.21А,Б)", во редот 7 „Година на спроведување", бројот „2015" се брише.
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Во статистичкото истражување „бр. 4.04.01/01/01
Тримесечен извештај за набавните цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите во
земјоделството (Ц.52)", во редот 6 „Начин на прибирање на податоците", зборот „Самопополнување “ се заменува со зборовите „Електронско пополнување".
Во точка 5 „Повеќедоменски статистики" во статистичкото истражување „бр. 5.03.02/01/02 Истражување
за отпад по сектори на економска активност (ЖСО1)",
во редот 6 „Начин на прибирање на податоците", зборовите „Персонално интервју " се заменуваат со зборовите „Електронско пополнување".
Во статистичкото истражување „бр. 5.07.01/01/05
Извештај за користење за информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти (ИКТ.1)", во редот 6 „Начин на прибирање на податоците", зборот
„Самопополнување“ се заменува со зборовите „Електронско пополнување" .
Член 2
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр. 42-57/1
20 јануари 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
249.
Врз основа на член 206 став (1) алинеја 4 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република“ бр. 42/14 и 116/14), министерот за внатрешни работи, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА СЕЛЕКЦИЈА И ИЗБОР НА ЛИЦА КОИ ЗАСНОВААТ РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на селекција и избор на лица кои засноваат работен однос во
Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството) и тоа: полициски службеници, овластени службени лица за безбедност и контраразузнавање и овластени службени лица за вршење
стручни работи (во натамошниот текст: кандидатите).
Член 2
По исклучок од членот 1 од овој правилник, начинот на селекција и избор на кандидат за полицаец се
врши согласно посебен пропис.
Член 3
При спроведување на селекција на кандидатите им
се овозможува под еднакви услови да ги демонстрираат своите способности, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло,
политичкото и верското уверување и имотната и општествената положба.

Член 4
Личните податоци на кандидатите при селекција и
избор се обработуваат согласно прописите за заштита
на личните податоци.
Член 5
(1) Селекција и избор на кандидати се спроведува
од страна на Комисија за селекција (во натамошниот
текст: Комисијата), формирана од страна на министерот за внатрешни работи, која го определува редоследот на фазите на селекцијата.
(2) Комисијата од ставот (1) на овој член при спроведување на селекцијата, по потреба вклучува и стручни лица од Министерството или од други институции
(во натамошниот текст: стручните лица).
Член 6
(1) Селекција и избор на кандидати се врши врз основа на јавен оглас, распишан од страна на Министерството.
(2) Јавниот оглас од ставот (1) на овој член содржи:
- правен основ за негово објавување;
- назив на органот за чии потреби се објавува;
- назив на работното место што се огласува;
- број на слободни работни места (извршители) за
кои се распишува огласот;
- општи и посебни услови за работното место;
- наведување на потребните документи за исполнетоста на пропишаните услови за работното место, во
оригинал или копија заверена на нотар, во хартиена
или скенирана форма;
- адреса и место на пријавување;
- рок за пријавување со напомена дека ненавремената и непотполна документација нема да се разгледува;
- напомена дека пријавата во хартиена форма и документите што се приложуваат кон пријавата се поднесуваат секој работен ден во определениот рок, во текот
на работното време;
- напомена дека при поднесување на пријавата се
изјавува доброволно пристапување на селекција и избор на лица кои засноваат работен однос во Министерството, со неможност за барање на оштета од Министерството во случај на повреда за време на спроведување на селекцијата;
- напомена дека селекцијата се спроведува во фази
утврдени со закон и овој правилник;
- напомена дека по спроведената селекција, избор
се врши согласно членот 3 од овој правилник и
- напомена дека по спроведената селекција и избор
на кандидати, избраните лица склучуваат соодветен договор за вработување, согласно закон.
Член 7
Селекцијата на кандидатите се спроведува во фази
утврдени со закон и овој правилник, и тоа:
- административна селекција;
- проверка на моторички способности;
- писмено тестирање (стручен испит);
- психолошко тестирање;
- интервју;
- безбедносна проверка и
- здравствени прегледи за проверка на здравствените и психофизичките способности на кандидатите.
Член 8
Известувањето на кандидатите за местото и времето на спроведување на секоја од фазите на селекцијата
се врши преку надлежната организациска единица на
Министерството според живелиштето на кандидатот
или на начин определен од страна на Комисијата.
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Член 9
При спроведување на административната селекција
се проверува дали поднесената документација е уредна
согласно закон, односно се врши утврдување на нејзината навременост и потполност, како и исполнетост на
пропишаните услови за засновање работен однос во
Министерството.
Член 10
(1) Проверката на моторичките способности на кандидатите се врши според критериумите објавени во
јавниот оглас.
(2) Проверката од ставот (1) на овој член се врши
на местото определено од Комисијата, од страна на
стручните лица, по претходно определен распоред од
Комисијата.
(3) Стручните лица кои ги вршат проверките на моторичките способности, водат табеларен преглед на постигнатите резултати за секое пријавено лице поединечно. Во табеларниот преглед покрај основните податоци за лицето, се впишуваат и освоените бодови од
спроведените проверки.
(4) Стручните лица од ставот (3) на овој член ги запознаваат кандидатите за правилниот начин на изведување на вежбите и вршат демонстрација за истото.
(5) Проверката од ставот (1) на овој член се врши во
присуство на лекар од Министерството.
Член 11
(1) Писменото тестирање опфаќа спроведување на
стручен испит.
(2) Писменото тестирање се врши истовремено во
сите определени места, на посебно изготвени тестови
со заштита за анонимност при нивното бодирање.
(3) По извршеното анонимно бодирање од ставот
(2) на овој член, од страна на Комисијата се утврдуваат
постигнатите резултати, односно бодовите, за секој
кандидат поединечно.
Член 12
(1) Психолошкото тестирање опфаќа спроведување
на тест за проверка на интелектуалните и емоционалните способности на кандидатот.
(2) Видот и формата на психолошкиот тест се одредува од страна Комисијата во консултација со стручно
лице-психолог.
(3) Психолошкиот тест се спроведува од страна на
стручни лица-психолози, вклучени од страна на Комисијата.
Член 13
Интервјуто се спроведува со секој кандидат поединечно, на место определено од страна на Комисијата.
Член 14
(1) Безбедносна проверка се врши од страна на надлежна организациска единица во Министерството, заради утврдување на безбедносен ризик согласно закон.
(2) Безбедносната проверка од ставот (1) на овој
член се врши врз основа на писмена изјава од кандидатот со која се дава согласност за вршење на безбедносната проверка.
Член 15
(1) Здравствените прегледи за проверка на здравствените и психофизичките способности на кандидатите се вршат од страна на Здравствена комисија формирана од министерот за внатрешни работи, согласно

28 јануари 2015

прописите за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова
работен однос во Полицијата, начинот на нивно утврдување и начинот на контрола на здравствената и
психофизичката способност на полициските службеници, односно прописите за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето
кое заснова работен однос во Министерството, начинот
на нивно утврдување, начинот на контрола на здравствените и психофозочките способности на работниците со статус на овластени службени лица за вршење
стручни работи и на работниците со статус на овластени службени лица за безбедност и контразузнавање, како и начинот на работа на здравствената Комисија.
(2) Во случај кога упатениот кандидат на здравствените прегледи нема да ги постигне потребните резултати, Комисијата дополнително го вклучува следното
лице од изготвената ранг - листа од членот 18 од овој
правилник.
(3) Комисискиот наод издаден од Здравствената комисија од ставот (1) на овој член се доставува до Комисијата.
Член 16
(1) При спроведувањето на секоја фаза од селекцијата, освен при административната селекција, безбедносната проверка и здравствените прегледи за проверка на здравствените и психофизичките способности на
кандидатите, се врши бодирање на постигнатите резултати за секој кандидат од страна на Комисијата или
стручните лица кои учествувале во спроведување на
соодветната фаза на селекцијата.
(2)Бодирањето од ставот (1) на овој член се врши на
следниов начин:
- резултати од проверки на моторички способности
–40 бодови;
- резултати од психолошки тест – 40 бодови;
- резултати од писмено тестирање (стручен испит) –
20 бодови и
- резултати од интервју – 20 бодови.
(3) За продолжување, односно за вклучување во
следната фаза на селекција, кандидатите треба да освојат најмалку 51% од бодовите за секоја фаза поединечно од став (2) на овој член.
Член 17
Ако двајца или повеќе кандидати за засновање работен однос имаат еднаков број на бодови, Комисијата
ги повикува на дополнително интервју.
Член 18
По завршување на секоја фаза на селекцијата врз
основа на постигнатите резултати на кандидатите, од
страна на Комисијата се изготвува ранг -листа со која
се утврдува кои од кандидатите продолжуваат во следната фаза на селекцијата.
Член 19
Во случај кога во текот на селекцијата, кандидатот
кој поднел пријава во хартиена форма и приложил документи кон истата, доброволно се откаже од нејзино
понатамошно спроведување, од страна на Комисијата
му се враќаат доставените документи утврдени со закон, врз основа на претходно поднесено барање.
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Член 20
По секоја спроведена фаза на селекција, резултатите од претходно поминатите фази се приложуваат кон
пријавата.
Член 21
Врз основа на добиениот збир на бодови од поединечните фази на селекција, од страна на Комисијата се
изготвува конечна ранг -листа.
Член 22
(1) По спроведување на селекцијата, од страна на
Комисијата се врши избор на кандидати, притоа водејќи сметка за соодветната и правична застапеност на
граѓаните кои припаѓаат на сите заедници, со почитување на критериумите на стручност и компетентност,
како и принципот на еднаквост на половите и за тоа се
составува записник.
(2) Записникот од ставот (1) на овој член и ранг
листата од член 21 од овој правилник од страна на Комисијата се доставуваат до министерот за внатрешни
работи.
Член 23
(1) Кандидатите кои се избрани се известуваат за
времето и местото за потпишување на договорот од
членот 6 став (2) алинеја 13 од овој правилник.
(2) Кандидатите кои се избрани врз основа на доставена електронска пријава и документи во скенирана форма
се известуваат за да ги достават потребните документи за
исполнување на пропишаните услови во оригинал или копија заверена на нотар во хартиена форма.
(3) Кандидатите кои не се избрани писмено се известуваат. На кандидатите кои пополниле пријава во
хартиена форма им се враќаат сите документи што ги
доставиле како доказ за исполнување на пропишаните
услови.
Член 24
Со денот на отпочнувањето на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката на селекција и избор на лица кои засноваат работен однос во Министерството за внатрешни
работи („Службен весник на Република Македонија“
бр. 128/09 и 149/14).
Член 25
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, a ќе отпочне да се применува со денот на
отпочнувањето на примената на Законот за внатрешни
работи („Службен весник на Република Македонија“
бр.42/14 и 116/14).
Бр. 13.1-3994/1
22 јануари 2015 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
250.
Врз основa на член 114 став (2) од Законот за воздухопловството („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08 67/10, 24/12, 80/12, 155/12
и 42/14), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАДЗОРОТ НА ГРАДБАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛОВИДБЕНОСТ НА
УЛТРАЛЕСНИТЕ ЛЕТАЛА (МИКРОЛЕСНИТЕ) И
МОТОРИЗИРАНИТЕ КРИЛА
Член 1
Во Правилникот за условите и надзорот на градбата
и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микролесните) и моторизираните крила
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
159/07) членот 12 се брише.
Член 2
Во членот 15 став 1 зборовите: “од член 12 на овој
правилник” се бришат.
Членот 30 се брише.

Член 3

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1
февруари 2015 година.
Бр. 10-8/2
Директор
26 јануари 2015 година
на Агенција за цивилно
Скопје
воздухопловство,
м-р Горан Јандреоски, МБА, с.р.
__________
251.
Врз основа на член 103 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12 и 42/14), директорот на Агенцијата за цивилно
воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И МЕСТОТО НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ
НА ВОЗДУХОПЛОВИ РЕГИСТРИРАНИ И ЕВИДЕНТИРАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СО ЗНАЦИТЕ ЗА ДРЖАВНА ПРИПАДНОСТ, РЕГИСТАРСКИТЕ ОЗНАКИ И ДРУГИТЕ ОЗНАКИ
I. Општи одредби
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и местото
на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за
државна припадност, регистарските ознаки и другите
ознаки.
Член 2
(1) Одделни изрази употребени во овој правилник
го имаат следното значење:
1. Авион (aeroplane) е воздухоплов потежок од воздухот кој се движи на моторен погон и кој узгонот во
лет главно го добива од аеродинамичните реакции на
површините кои во одредени услови на летот остануваат неподвижни;
2. Балон (balloon) е воздухоплов полесен од воздухот кој се движи без моторен погон;
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3. Воздухоплов (aircraft) е секоја направа што може
да се одржува во атмосфера заради реакција на воздухот освен реакцијата на воздухот што се одбива од површината на земјата;
4. Воздушен брод (airship) е воздухоплов полесен
од воздухот кој се движи со помош на моторен погон;
5. Воздухоплов полесен од воздух (lighter-than-air
aircraft) е воздухоплов кој се одржува во воздух главно
со својата аеростатичка сила.
6. Воздухоплов потежок од воздух (heavier-than-air
aircraft) е воздухоплов кој својот узгон во лет главно го
добива од аеродинамичните сили;
7. Едрилица (glider) е воздухоплов потежок oд воздухот, без мотори, кој узгонот во лет го добива главно
од аеродинамичните реакции на површините кои во одредени услови на летот остануваат неподвижни;
8. Жироплан (gyroplane) е воздухоплов потежок од
воздухот кој се одржува во лет заради реакциите на
воздухот на еден или повеќе ротори кои слободно се
вртат на приближно вертикални оски;
9. Земја на регистрација (State of Registry): земјата
во чиј регистар е впишан воздухопловот;
10. Мавтокрилец (ornithopter) е воздухоплов потежок од воздухот, кој се одржува во воздухот пред се заради реакциите на воздухот врз површините со кои се
мавта;
11. Огноотопрен материјал (fireproof material) е материјал кој може да издржи топлина исто како или подобро од челик кога димензиите и во двата случаи се
соодветни за специфичната намена;
12. Ротокоптер (rotocraft) е воздухоплов потежок од
воздухот, на моторен погон, кој се одржува во воздухот пред се заради реакциите на воздухот врз еден или
повеќе ротори;
13. Хеликоптер (helicopter) е воздухоплов потежок
од воздухот кој се одржува во воздух главно заради реакциите на воздухот на еден или повеќе ротори на моторен погон на приближно вертикални оски;
14. Воздухоплови без пилот се воздухоплови кои се
наменети да се користат/управуваат без пилот во воздухопловот, а во нив спаѓаат беспилотните слободни
балони и воздухопловите со кои се управува далечински и
15. Други ознаки во смисла на овој правилник се
евиденциските ознаки кои се користат за означување
на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди како и
на аматерски градени воздухоплови
(2) Поимите „крила за слободно летање“, „ултралесен авион“, „ултралесно летало тежински управувано“,
„парамотор“, „ултралесен жирокоптер“, „моторизиран
змеј“ и „моторизиран параглајдер“ користени во овој
правилник, го имаат значењето утврдено со Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање и
Правилникот за условите и надзорот на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните
летала (микролесните) и моторизираните крила.
Член 3
(1) Заради обележување, воздухопловите се класифицираат на начин утврден со Табелата за класификација на воздухоплови дадена во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.
(2) Табелата за класификација на воздухоплови од
став (1) на овој член не се применува на воздухопловите кои не се по ICAO стандарди, како и на аматерски
градени воздухоплови.
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II. Знаци на државна припадност, регистарски
ознаки и други ознаки
Член 4
(1) Знаците на државна припадност се избираат од
државните симболи, вклучени во радискиот сигнал за
повик кој е доделен на Република Македонија од страна на Меѓународната унија за телекомуникација.
(2) Знаци на државна припадност на воздухопловите на Република Македонија се знамето на Република
Македонија и ознаката “Z3” (зулу три).
(3) Знаците на државна припадност од ставот (2) на
овој член се пријавуваат во Меѓународната организација за цивилно воздухопловство.
Член 5
(1) Регистарските ознаки на воздухопловите на Република Македонија претставуваат комбинација на
букви или комбинација на броеви и тоа:
(а) комбинација на три букви од латиничната азбука, за означување на воздухоплов со сопствен погон,
и
(б) комбинација на четири броеви, за означување на
воздухоплов без сопствен погон.
(2) По исклучок од став (1) на овој член регистарските и евиденциските ознаки на:
а) крилата за слободно летање се состојат од:
1) буквата „P“ и комбинација од три или повеќе
броеви за параглајдер и
2) буквата „Z“и комбинација од три или повеќе броеви за змеј.
б) ултралесните летала се состојат од:
1) буквите „UA“ и комбинација од три или повеќе
броеви за ултралесен авион;
2) буквите „UW“ и комбинација од три или повеќе
броеви за ултралесно летало тежински управувано;
3) буквите „UP“ и комбинација од три или повеќе
броеви за парамотор;
4) буквите „UH“ и комбинација од три или повеќе
броеви за ултралесен хеликоптер;
5) буквите „UG“ и комбинација од три или повеќе
броеви за ултралесен жирокоптер;
6) буквите „US“ и комбинација од три или повеќе
броеви за ултралесна едрилица;
7) буквите „UPH“ и комбинација од три или повеќе
броеви за моторизиран змеј и
8) буквите „UPP“ и комбинација од три или повеќе
броеви за моторизиран параглајдер;“
в) воздухопловите без пилот се состојат од:
1) буквите „UNB“ и комбинација од три или повеќе
броеви за беспилотни слободни балони и
2) буквите „UNR“ и комбинација од три или повеќе
броеви за воздухоплови со далечински управувач.
(3) При формирањето на регистарските и евиденциските ознаки од ставовите (1) и (2) на овој член
се внимава да не се користи комбинација која има друго значење во воздушниот сообраќај или може да создаде забуна со:
а) комбинацијата од пет букви која се користи во
Меѓународниот кодекс на сигнали, Дел II,
б) комбинацијата од три букви која почнува со Q, а
која се користи во Q кодексот и во сигналот за опасност SOS и
в) други сигнали за итност на пр. XXX, PAN и TTT.
(4) Сите воздухоплови треба да имаат различни регистарски, односно евиденциски ознаки.
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Член 6
(1) Агенцијата за цивилно воздухопловство (во натамошниот текст: Агенцијата) може да резервира регистарски, односно евиденциски ознаки врз основа на
поднесено барање за резервација на ознака од страна
на сопственикот, односно корисникот на воздухопловот.
(2) За извршената резервација од став (1) на овој
член Агенцијата издава потврда.
(3) Потврдата за резервација на регистарска, односно евиденциска ознака од став (2) на овој член се издава за период од шест месеци.
(4) По истекот на рокот од став (3) на овој член,
Агенцијата може слободно да располага со резервираната регистарска, односно евиденциска ознака.
Член 7
(1) Воздухоплов кој е впишан во Регистарот, односно Книгата за евиденција на воздухоплови треба да носи плочка за идентификација на која се напишани ознаката “Z3” (зулу три) и регистарската, односно евиденциската ознака.
(2) Плочката за идентификација од ставот (1) на
овој член треба да биде направена од огноотпорен метал или друг огноотпорен материјал со слични физички
својства, во правоаголен облик со димензии не помали
од 5x2 cm.
III. Начин и место на обележување на воздухопловите со знаците на државна припадност, регистарските ознаки и други ознаки
Член 8
Сопственикот, односно корисникот на воздухопловот ги одредува површините на воздухопловот на кои
ќе се постават знаците на државна припадност и регистарските, односно евиденциските ознаки по претходна
добиена согласност од Агенцијата.
Член 9
(1) При обележување на воздухоплов, знаците на
државна припадност се ставаат пред комбинацијата од
букви или бројки која претставува регистарска ознака
и се одвојуваат со црта, при тоа формирајќи една целина.
(2) При обележување на воздухоплов кој не е по
ICAO стандарди, како и на аматерски граден воздухоплов, знаците на државна припадност се ставаат пред
комбинацијата од букви и комбинацијата од бројки кои
ја сочинуваат евиденциската ознака и трите се одвојуваат меѓу себе со црти, при тоа формирајќи една целина.
(3) Знаците на државна припадност и регистарските, односно евиденциските ознаки се поставуваат на
видно место на воздухопловот со боја која битно се
разликува од бојата на воздухопловот или се прицврстуваат на воздухопловот на друг начин кој обезбедува сличен степен на трајност.
(4) Бојата со која се обележуваат знаците на државна припадност, регистарските и евиденциските ознаки
треба да има хемиски состав кој нема реакција со материјалот од кој што е направена површината на воздухопловот и со тоа нема да ја нарушува структурата на
материјалот.
(5) Знаците на државна припадност и регистарските, односно евиденциските ознаки треба да бидат
секогаш чисти и видливи.
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(6) На површините кои се одредени за обележување со знаците на државна припадност и регистарските,
односно евиденциските ознаки не може да се наоѓаат
други ознаки.
Член 10
(1) На воздухоплови потешки од воздухот кои вршат јавен воздушен превоз, ознаката на знамето на Република Македонија се поставува хоризонтално на двете страни на задниот дел од трупот.
(2) На воздухоплови полесни од воздухот, ознаката
на знамето на Република Македонија се поставува хоризонтално под максималниот хоризонтален обем на
балонот на две места кои се дијаметрално спротивни.
(3) На останатите воздухоплови кои не се опфатени
со ставовите (1) и (2) на овој член, ознаката на знамето
на Република Македонија се поставува хоризонтално
на двете страни на фиксниот дел на вертикалниот стабилизатор.
(4) Ако воздухопловот не поседува ниту еден дел за
обележување, наведен во ставовите (1), (2) и (3) на овој
член, ознаката на знамето на Република Македонија се
поставува на место кое овозможува лесна идентификација на воздухопловот.
(5) Димензијата на ознаката на знамето на Република Македонија со кое се обележуваат воздухоплови потешки од воздухот кои вршат јавен воздушен превоз и
воздухоплови полесни од воздухот, треба да биде поголема од 60x30cm, а за другите воздухоплови треба да
биде поголема од 30x15cm.
Член 11
(1) На воздухоплов полесен од воздухот ознаката
“Z3” (зулу три) и регистарските, односно евиденциските ознаки се обележуваат на следниот начин:
а) на воздушен брод (airship): на трупот или на површината на стабилизаторот и тоа:
- доколку се ставаат на трупот, се ставаат по должина на површината над надолжната оска од секоја страна на трупот и на неговата горна површина, по симетриска линија;
- доколку се ставаат на површината на стабилизаторот, се ставаат на хоризонталниот и вертикалниот стабилизатор. На хоризонталниот стабилизатор се ставаат
на десната половина на горната површина и на левата
половина на долната површина, со врвовите на буквите
и броевите свртени кон нападната ивица. На вертикалниот стабилизатор се ставаат на секоја страна на долната половина на стабилизаторот, со буквите и бројките поставени хоризонтално.
б) на сферични балони (кои не се слободни балони
без екипаж): на две места кои се дијаметрално спротивни, во близина на максималниот хоризонтален обем
на балонот.
в) на несферични балони (кои не се слободни балони без екипаж): на секоја страна, во близина на максималниот попречен пресек на балонот непосредно над
надолжната трака на која се прицврстени јажињата
(rigging band) или над точките на приклучокот за јажињата кои ја држат корпата на балонот.
(2) На воздухопловите полесни од воздух (кои не се
слободни балони без екипаж), ознаката “Z3” (зулу три)
и регистарските, односно евиденциските ознаки кои се
обележани на страните треба да бидат видливи од страна кога воздухопловот е во лет и од земја.
(3) На беспилотните слободни балони ознаката
“Z3“ (зулу три) и регистарските, односно евиденциските ознаки треба да се постават на плочката за идентификација.
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Член 12
(1) На воздухоплов потежок од воздухот, ознаката
“Z3” (зулу три) и регистарските, односно евиденциските ознаки се обележуваат на:
а) крилата и тоа: на левата половина на долната
површина на левото крило и не треба да се протегаат
низ целата негова површина. Доколку е можно, ознаката “Z3” (зулу три) и регистарските, односно евиденциските ознаки се поставуваат на еднаква оддалеченост од
нападната и излезната ивица. Врвовите на буквите и
бројките од ознаката “Z3” (зулу три) и регистарските,
односно евиденциските ознаки треба да бидат свртени
кон нападната ивица на крилото;
б) трупот (или соодветна структура на воздухопловот) или вертикални опашни површини. На водухоплов
потежок од воздухот се поставуваат на двете страни на
трупот (соодветна структура на воздухопловот) помеѓу
крилата и опашните површини или на двете страни на
горните половини на вертикалните опашни површини.
Доколку ознаката “Z3” (зулу три) и регистарските, односно евиденциските ознаки се поставуваат на една
вертикална опашна површина, истите се обележуваат
на двете страни а во случај кога се поставуваат на повеќе вертикални опашни површини, тогаш се обележуваат на надворешната страна на надворешните површини.
(2) Ако воздухопловот потежок од воздухот не поседува ниту еден дел за обележување, наведен во став
(1) на овој член, ознаката “Z3” (зулу три) и регистарските, односно евиденциските ознаки се обележуваат
на начин со кој се овозможува лесна идентификација
на воздухопловот.
Член 13
(1) Буквите и бројките во ознаката “Z3” (зулу три) и
регистарските, односно евиденциските ознаки на воздухопловот треба да бидат со исти димензии.
(2) Висината на ознаката “Z3” (зулу три) и регистарските, односно евиденциските ознаки на воздухоплови полесни од воздухот, кои не се слободни балони
без екипаж, треба да биде поголема од 50 cm.
(3) Висината на ознаката “Z3” (зулу три) и регистарските, односно евиденциските ознаки на воздухоплови потешки од воздухот треба да биде поголема од
50 cm-за ознаки на крилата на воздухопловот, односно
30 cm-за ознаки на трупот (или соодветни структури) и
на вертикалните опашни површини.
(4) Доколку воздухопловот не поседува ниту еден
дел од ставот (3) на овој член или истите не се доволно
големи, висината на знаците на државна припадност и
регистарските, односно евиденциските ознаки се определува од страна на Агенцијата согласно Анекс 7 на
Чикашката конвенција.
Член 14
(1) На воздухоплов потежок од воздухот може да
се обележат и скратени регистарски, односно евиденциски ознаки составени од последните две букви
или последните два броја, на површини кои се видливи од предната страна на воздухопловот кога стои на
земја (носот на воздухопловот, или на предната врата
од просторот на носната нога од стојниот трап и
слично).
(2) Висината на скратените регистарски, односно
евиденциски ознаки треба да биде поголема од 30 cm.
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Член 15
(1) Ознаката “Z3” (зулу три), регистарските ознаки
на воздухопловите односно другите ознаки на воздухопловите и скратените регистарски, односно евиденциски ознаки се испишуваат со латиница, големи
букви во фонт “роман“ и без украси додека бројките се
испишуваат со арапски броеви и без украси.
(2) Ширината на секоја буква и бројка освен буквата “I“ и бројката “1“, како и должината на цртата меѓу
ознаката “Z3” и регистарската, односно евиденциската
ознака изнесуваат 2/3 од висината на буквите и бројките.
(3) Буквите, бројките и цртите треба да бидат испишани со полна линија и во боја која јасно се разликува
од бојата на позадината. Дебелината на линијата изнесува 1/6 од висината на буквите и бројките.
(4) Буквите, бројките и цртите треба да бидат меѓусебно одвоени со простор од најмалку 1/4 од ширината
на буквата или бројката.
Член 16
(1) На воздухоплов потежок од воздухот плочката
за идентификација се поставува на видно место, покрај
главниот влез на воздухопловот и на пилотската
инструментална табла, додека на воздухоплов полесен
од воздухот плочката за идентификација се поставува
на внатрешната страна на корпата, односно на место
заштитено од удар.
(2) На беспилотните слободни балони плочката за
идентификација се поставува на видливо место на надворешноста на корисниот товар, додека на воздухопловите со кои се управува далечински, плочката за идентификација се поставува на видно место, покрај главниот влез на воздухопловот или на одделот или се фиксира на видно место на надворешната страна на воздухопловот доколку не постои главен влез или оддел.
Член 17
Во случај кога воздухопловот се брише од Регистарот на воздухоплови на Република Македонија, односно од Книгата за евиденција на воздухоплови, корисникот на воздухопловот треба пред испораката на воздухопловот да ги отстрани знаците на државна припадност, регистарската, односно евиденциската ознака и
плочката за идентификација.
IV. Преодни и завршни одредби
Член 18
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот и местото
на обележување на воздухоплови регистрирани и евидентирани во Република Македонија со знаците за
државна припадност, регистарските ознаки и другите
ознаки („Службен весник на Република Македонија”
бр. 32/11).
Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 февруари 2015 година.
Бр. 10-78/1
Директор
26 јануари 2015 година
на Агенција за цивилно
Скопје
воздухопловство,
м-р Горан Јандреоски,МБА,с.р.
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252.
Врз основа на член 149 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весеник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12 и 42/14), директорот на Агенцијата за цивилно
воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ,
ВРЕМЕТО НА ЛЕТАЊЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА
ОДМОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА
ВОЗДУХОПЛОВ
Општа одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишува организацијата на
работното време, времето на летање, траењето на дежурството и превозот, должината на дневниот, неделниот и годишниот одмор, бројот на полетувања и слетувања, како и мерките за заштита на работа во врска
со вршењето на должностите на мобилниот персонал
во цивилното воздухопловство (во понатамошниот
текст: членови на екипаж на воздухоплов).
Дефиниции
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
(1) Циркадијален закон/циркадијален ритам (Circadian
Law) е внатрешнен ритам на активности кој се повторува
на секои 24 часа.
(2) Циркадијален период (Window of Circadian LowWOLC) е времето помеѓу 02:00 и 05:59 часот, кога човечкото тело е програмирано за спиење и психофизичките способности се на најниско ниво. Во рамките на
три временски зони, циркадијалниот период се однесува на локалното време во матичниот аеродром (основната база) (home base time). Надвор од подрачјето на
овие три временски зони од матичниот аеродром (основната база), а за првите 48 часа по заминувањето од
временската зона на матичниот аеродром (основната
база), циркадијалниот период се пресметува според локалното време во матичниот аеродром (основната
база), а после тоа според локалното време во местото
на пристигнување.
(3) Член на екипаж (Crew Member) е член на летачкиот персонал и член на кабинскиот персонал.
(4) Член на екипаж на должност (Operating Crew
Member) е член на екипаж кој врши должност во воздухоплов во текот на летот или во текот на било кој дел
од летот.
(5) Делено работно време (Split Duty) е време на летачка должност кое се состои од два или повеќе сектори, одвоени со времето за одмор кое е пократко од
минималното време за одмор.
(6) Матичен аеродром (основна база) (Home Base) е
место/локација одредена од страна на воздушниот превозник, односно операторот на воздухоплов (во понатамошниот текст: oператорот), од каде што членот на
екипажот нормално започнува и завршува со времето
на должност или серијата на должности и каде во нормални услови, операторот не е задолжен да обезбедува
сместување на членовите на екипаж на воздухопловот.

(7) Должност (Duty) е секоја работна задача која
членот на екипажот на воздухоплов ја извршува по налог на операторот.
(8) Достапност (Contactability) е краток период во
текот на денот, но не на слободен ден, во текот на кој
операторот бара од членот на екипажот на воздухоплов
да биде достапен со цел давање на известување за почетокот на должноста која не почнува пред истекот на
десет часа од давањето на тоа известување. Периодот
на достапност го одредува операторот во интервал кој
според локалното време не треба да биде повеќе од два
и пол часа. Доколку е потребно, операторот може периодот на достапност да го подели на два посебни периоди, по добиено одобрение од Агенцијата за цивилно
воздухопловство на Република Македонија (во понатамошниот текст: Агенција).
(9) Кабински персонал (Cabin Crew) се членови на
екипаж на воздухоплов кои вршат работи кои ги одредува операторот или водачот на воздухоплов во интерес на безбедноста на патниците и летот и кои не вршат работи на летачки персонал.
(10) Летачки персонал (Flight Crew) се членови на
екипаж на воздухоплов кои имаат соодветна дозвола за
управување со воздухоплов или вршење на други работи во врска со управувањето на воздухоплов додека
траат должностите во врска со летот.
(11) Локален ден (Local Day) е период од 24 часа
кој започнува во 00:00 часот според локалното време.
(12) Локална ноќ (Local Night) е период во времетраење од осум часа во периодот од 22:00 часот до 08:00
часот според локалното време.
(13) Мобилен персонал во цивилното воздухопловство (Mobile Staff in Civil Aviation) се членови на екипаж на цивилен воздухоплов, вработени од страна на
оператор со седиште или престојувалиште во Република Македонија.
(14) Соодветно сместување (Suitable Accommodation)
е соодветно наместена спална соба со можност за контрола на светлината, температурата и минималното ниво
на бучава.
(15) Позиционирање (Positioning) е превоз/преместување на не-оперативен член на екипаж од едно место
на друго, по налог на операторот, со исклучок на времето на патување (travelling time).
(16) Прекин (Break) e периодот во кој членот на
екипажот на воздухоплов е ослободен од било какви
должности, кои се сметаат како должности, а е пократок од времето за одмор (rest period).
(17) Работно време (Working Time) е било кој период во текот на кој работникот работи на располагање
на работодавецот и ги извршува своите активности или
должности, во согласност со важечките прописи и/или
пракса.
(18) Сектор (Sector) е еден лет, од моментот кога
воздухопловот започне да се движи со сопствениот погон до моментот на застанување на воздухопловот на
одредено паркинг место, по летот.
(19) Слободен ден (Single Day Free Duty) е ден ослободен од сите должности кој вклучува две локални
ноќи. Времето за одмор може да се вклучи како дел од
слободниот ден.
(20) Зголемен летачки екипаж (Augmented Flight
Crew) е летачки екипаж кој се состои од поголем број
на членови од минималниот пропишан број на членови, така што за време на лет секој член на летачкиот
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екипаж може да ја напушти неговата/нејзината позиција и да се замени со друг член на летачки екипаж кој е
соодветно оспособен и овластен за вршење на должноста која му се предава.
(21) Дежурство (Standby) е времето/периодот во текот на кој членот на екипажот на воздухоплов е на располагање на операторот и во рамките на кој може да
прими известување за распоредот на должности, позиционирање или распоредот на други должности, без
меѓувременски одмор.
(22) Период на должности (Duty Period) е време кое
почнува од моментот кога операторот бара од членот
на екипажот на воздухоплов да започне со должност, а
завршува кога членот на екипажот на воздухоплов е
слободен од сите должности.
(23) Време на одмор (Rest Period) e одреден и непрекинат временски период во текот на кој членот на
екипажот на воздухоплов e слободен од сите должности.
(24) Време на јавување (Reporting Time) е времето
во кое операторот бара од членот на екипажот на воздухоплов да се јави на должност.
(25) Време на лет (Block Flying Time) е вкупното
време од првото придвижување на авионот од неговото
паркинг место, заради полетување, додека не запре на
определеното место за паркинг и додека не запрат сите
мотори или пропелери.
(26) Период на летачки должности (Flight Duty
Period - FDP) е кое било време во текот на кое лицето
врши должности во воздухоплов како член на екипаж.
Периодот на летачки должности (Flight Duty Period –
FDP) започнува кога операторот бара од членот на екипажот да се пријави на должност за лет или за серија на
летови и завршува на крајот на последниот лет на кој
тој/таа е оперативен член на екипажот (operating crew
member).
(27) Време на патување (Travelling Time) е времето
од моментот на заминување од куќа до местото одредено за известување (reporting place) и обратно, како и
времето на локален превоз од местото за одмор до местото каде се почнува со должности и обратно.
(28) Комерцијален воздушен превоз (Commercial
Air Transportation) е превоз по воздушен пат на лица,
товар и пошта за паричен или друг вид надоместок.
(29) Специјализирани услуги со воздухоплов
(Aerial Work) се воздухопловни активности во кои воздухопловот се користи за давање на специјализирани
услуги како што се: за потребите на земјоделството,
шумарството, здравството, градежништвото, за фотографирање и снимање, набљудување и патролирање,
рекламни цели (фрлање на летоци, влечење на рекламни пароли) и друго, односно услуги кои не спаѓаат во
превоз на лица, предмети и пошта.
Организација на работа
Член 3
Операторот треба да го распореди работното време
на членовите на екипаж на воздухоплов така што обемот на работата да не го загрози нивното здравје и безбедноста во цивилното воздухопловство, да имаат одмор согласно одредбите на овој правилник и да ја намали монотонијата на работата.

Одговорности на операторот
Член 4
(1) Oператорот треба да одреди матичен аеродром
(основна база) за секој од членовите на екипажот на
воздухоплов.
(2) При планирање на распоредот за работа, операторот треба да ги земе во предвид фрекфенцијата, должината на траењето на времето на лет, должината на
траењето на одморот, како и кумулативните влијанија
на долгото работно време прекинато со кратки и/минимални одмори.
(3) При планирање на траењето на летачките должности, операторот треба да избегне наизменично менување на ноќните и дневните должности или позиционирање на екипажот на воздухоплов на начин кој би
предизвикал сериозно пореметување на распоредот на
спиење и работните обврски и настапување на замор.
(4) Операторот треба да обезбеди должината на одморот на членот на екипажот на воздухоплов пред да
започне со новите работни обврски, да биде доволна за
да му се овозможи на членот на екипажот на воздухоплов да биде добро одморен и да ги надмине ефектите
од претходните работни должности.
(5) Со цел да се овозможи планирање на адекватен
одмор, операторот треба да го извести членот на екипажот на воздухоплов за распоредот на работното време
(duty roster) и за слободните денови кои се предвидени
за него. Операторот го известува членот на екипаж на
воздухоплов најмалку седум дена пред почетокот на
користење на слободните денови.
(6) Операторот согласно ЕУ Регулативата 3922/91
изменета со ЕУ Регулативите 2176/96, 169/1999,
2871/2000, 1592/2002, 1899/2006, 1900/2006, 8/2008 и
859/2008 кои се преземени согласно Анексот 1 од Мултилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/07 и 98/09), и кои се прифаќаат и директно се применуваат, треба:
1. Во Оперативниот прирачник да пропише шема со
ограничувања за работното време, времето на летачките должности и одморот (flight and duty time limitation
and rest requirement scheme) за секој член на екипажот
на воздухопловот во согласност со одредбите на овој
правилник и
2. Да ги планира летовите така што истите да се
завршат во рамките на пропишаното време за летачки
должности, притоа земајќи го во предвид потребното
време за подготовки за лет (pre-flight duties), времетраењето на летот и времето поминато на земја помеѓу летовите (turn – around times).
(7) Шемата со ограничувања за работното време,
времето на летачките должности и одморот (flight and
duty time limitation and rest requirement scheme) од став
(6) точка 1 на овој член треба да содржи:
- цел (Purpose/Aim);
- применливост (Applicability);
- одговорности (Responsibilities);
- дефиниции (Definitions);
- ограничувања на летачките должности и одредби
за одморот, и тоа:
1. дефинирање на периодот на летачки должности
(Determination of flight duty period);
2. вкупно (максимално) дозволено работно време
(Cumulative duty time limits);
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3. вкупно (максимално) дозолено време на летачките должности (Maximum flight duty periods);
4. комбинирани должности во рамките на времето
на должности (Mixed duties within total duty periods);
5. дополнителни ограничувања во летањето
(Additional limits on flying);
6. време на патување (Travelling time);
7. позиционирање (Positioning);
8. одложено време на јавување (Delayed reporting
times);
9. време на дежурство (Standby duty);
10. време на одмор (Rest periods);
11. слободни денови (Days off);
12. ограничувања кои се однесуваат на кабинскиот
персонал (Cabin crew limitations) и
13. чување на записи/евиденција (Records to be
maintained),
- продолжување на времето на летачките должности/скратување на одморот (Exeedance of Flight Duty
Time Limitations/Reduction of Rest Period), и тоа:
1. продолжување на максималниот дозволен период
на летачки должности со примена на одредбите за делење на работното време (Extension of maximum daily
flight duty periоd by split duty provisions);
2. продолжување на максималниот дозволен период на летачки должности поради одмор во текот на летот (Extension of maximum daily flight duty periоd by inflight relief);
3. продолжување на максималниот дозволен период
на летачки должности - дискреционо право на водачот
на воздухопловот (Commander’s direction to extend
maximum daily flight duty period);
4. скратување на одморот – дискреционо право на
водачот на воздухопловот (Commander’s direction to
reduce rest periods);
5. образложување за примената на одредбите за
дискреционо право на водачот на воздухопловот
(Reporting the exercise of Commanders discretion).
Одговорности на членовите на екипажот
на воздухоплов
Член 5
(1) Членот на екипаж на воздухоплов не треба да
започне со вршење на летачките должности доколку е
свесен дека поради замор или друга причина нема да
може да ги извршува летачките должности со прифатливо ниво на безбедност.
(2) Членот на екипаж на воздухоплов треба на најдобар начин да го планира и користи одморот со цел да
го отстрани заморот.
(3) Членот на летачкиот персонал треба уредно и
редовно да ја води книшката за летање и во неа да ги
внесува деталите за извршените летачки должности.
(4) Член на екипаж на воздухоплов кој врши должности на член на екипаж на воздухоплов кај повеќе
оператори, треба да се придржува кон одредбите на
овој правилник за организација на работното време и
времетраењето на одморот.
Максимално дозволено работно време во текот на
годината
Член 6
(1) Максималното дозволено работно време, вклучувајќи го и времето на дежурство кое се зема во предвид при пресметување на кумулативните часови на
должност, не изнесува повеќе од 2000 часа годишно, во
рамките на кои времето на летот не може да изнесува
повеќе од 900 часови лет.
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(2) Максималното дозволено работно време во текот на една година, треба рамномерно да се распореди
во текот на целата година, доколку е тоа можно.
Ограничувања на траењето на летот и работното
време
Член 7
(1) Операторот треба да обезбеди вкупното работно
време (total duty time) на членот на екипажот на воздухоплов да не изнесува повеќе од:
а) 190 часа во текот на кои било 28 последователни
денови, распределени колку што е можно порамномерно во овој период и
б) 60 часа во текот на кои било седум последователни денови.
(2) Операторот треба да обезбеди вкупното време
на летовите (total block time) на секој член на екипаж
на воздухоплов да не изнесува повеќе од:
а) 900 часа во текот на календарската година,
б) 100 часа во текот на кои било 28 последователни
денови.
Максимален период на летачки должности во
комерцијален воздушен превоз
Член 8
(1) Максималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic daily FDP) е 13 часа.
(2) Максималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic daily FDP) се намалува
за 30 минути за секој сектор почнувајќи од третиот сектор па натаму, со максимално вкупно намалување од
два часа.
(3) Кога периодот на летачки должности (Flight
Duty Period – FDP) започнува во циркадијалниот ритам, максималниот основен дневен период на летачки
должности се намалува за времето кое влегува во тој
период, но најдолго за два часа. Кога периодот на летачки должности (Flight Duty Period – FDP) завршува
во циркадијалниот ритам или целосно го опфаќа циркадијалниот ритам, максималниот основен дневен периодот на летачки должности (maximum basic daily
FDP) се намалува за 50 % од времето во кое е вршена
летачката должност во тој период.
(4) Максималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic daily FDP) може планирано да се продолжи:
а) со одлука на операторот, најмногу за еден час;
б) со делење на работното време (split duty) или
в) со зголемување на бројот на екипажот на воздухоплов (augmented flight crew).
(5) Продолжувањето на максималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic
daily FDP) не е дозволено кога максималното основно
дневно траење на периодот на летачки должности
(maximum basic daily FDP) опфаќа шест или повеќе
сектори.
(6) Максималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic daily FDP) може да се
продолжи најмногу два пати во кои било седум последователни дена.
(7) Кога периодот на летачки должности (Flight
Duty Period – FDP) влегува во циркадијалниот ритам
за најмногу два часа, максималниот основен дневен пе-
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риод на летачки должности (maximum basic daily FDP)
може да се продолжи најмногу на четири сектори. Кога периодот на летачки должности (Flight Duty Period –
FDP) влегува во циркадијалниот ритам повеќе од два
часа, максималниот основен дневен период на летачки
должности (maximum basic daily FDP) може да се продолжи најмногу на два сектори.
(8) Кога се планира максималниот основен дневен
период на летачки должности (maximum basic daily
FDP) да се продолжи, минималниот одмор пред и по
летот се зголемува за два часа или одморот по летот се
зголемува за четири часа. Кога продолжувањето се однесува на последователни периоди на летачки должности (Flight Duty Period – FDP), одморот пред и по летот помеѓу две операции се користи последователно.
(9) Кога продолжениот период на летачки должности (Flight Duty Period – FDP) започнува во периодот од
22:00 до 04:59 часот, операторот го ограничува периодот на летачки должности (Flight Duty Period – FDP)
најмногу на 11.45 часа.
(10) На член на кабински персонал кој е назначен
на лет или серија на летови, периодот на летачки должности (Flight Duty Period – FDP) може да му се продолжи за разликата во времето за пријавување помеѓу кабинскиот персонал и летачкиот екипаж, под услов разликата да не надмине еден час.
(11) Операторот треба да го планира редот на летање така што летовите да завршуваат во рамките на дозволениот период на летачки должности (Flight Duty
Period – FDP). Во случај кога при извршувањето на редот на летање, постои надминување на максималниот
период на летачки должности (Flight Duty Period –
FDP) во повеќе од 33 % од летовите во текот на тој ред
на летови за таа сезона, операторот треба да го промени редот на летови или да изврши распределба на екипажот.
(12) Операторот треба во Оперативниот прирачник
да определи време на јавување на должност, кое го одразува потребното време за предполетни должности
поврзани со безбедноста.
(13) Стандардното време за јавување на должност е
еден час пред летот. Предполетните должности се дел
од период на летачки должности (Flight Duty Period –
FDP), а 30 минути треба да се планираат за послелетни
задолженија кои се вбројуваат во времето на должности. Времето поминато помеѓу пријавувањето на
должност пред летот и последната должност ја одредува должината на одморот кој следува.
(14) Одредбите на овој член не се применуваат на
операции со еден член на летачки екипаж и на летови
за давање на итна медицинска помош (Emergency
Medical Service – EMS).
Ограничување на периодот на летачки должности
при операции на комерцијален воздушен превоз со
еден член на летачки екипаж
Член 9
(1) Mаксималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic daily FDP) при операции
на комерцијален воздушен превоз со еден член на летачки екипаж е:
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(2) Операторот треба да го планира редот на летови
така што летовите да завршат во рамките на максималниот основен дневен период на летачки должности
(maximum basic daily FDP). Доколку опрацијата трае
подолго од максималниот основен дневен период на
летачки должности (maximum basic daily FDP) во повеќе од 33 % од летовите во текот на тој ред на летови за
таа сезона, операторот треба да го промени редот на
летови или да изврши распределба на екипажот.
(3) Продолжување на максималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic
daily FDP) може да се направи согласно членовите 20 и
21 на овој правилник. Максималното основно дневно
траење на периодот на летачки должности (maximum
basic daily FDP) може да се продолжи најмногу два пати во кои било седум последователни дена.
(4) Продолжувањето на максималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic
daily FDP) не е дозволено кога максималниот основен
дневен период на летачки должности (maximum basic
daily FDP) опфаќа шест или повеќе сектори.
(5) Операторот треба во Оперативниот прирачник
да определи време на јавување на должност, кое го одразува потребното време за предполетни должности
поврзани со безбедноста.
(6) Одредбите од овој член не се применуваат на операции со еден член на летачки екипаж при вршење на
летови кои почнуваат и завршуваат на исто место (А-А).
Ограничувања на траењето на работното време при
опарации на комерцијален воздушен превоз со еден
член на екипаж при вршење на летови кои почнуваат и завршуваат на исто место (А-А)
Член 10
(1) Максималниот основен дневен период на летачки должности (maximum basic daily FDP) при опарации
на комерцијален воздушен превоз со еден член на екипаж при вршење на летови кои почнуваат и завршуваат
на исто место (А-А) е десет часа. Ова време може да се
продолжи на најмногу 12 часа само со цел позиционирање на воздухопловот од/во базата.
(2) Членот на екипаж може да помине најмногу седум часа zad командите на воздухопловот во текот на
периодот на летачки должности. Ова време може да се
продолжи за најмногу два часа само со цел позиционирање на воздухопловот од/во базата.
(3) Максималното дозволено непрекинато време зад
командите на воздухопловот е три часа. Минималниот
задолжителен одмор после секои три часа поминати
непрекинат зад командите на воздухопловот е 30 минути.
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(4) Максималното дозволено основно дневно траење на периодот на летачки должности може да се продолжи согласно член 20 на овој правилник.
(5) Операторот треба во Оперативниот прирачник
да определи време на јавување на должност, кое го одразува потребното време за предполетни должности
поврзани со безбедноста.
Ограничувања на траењето на работното време при
опарации на специјализирани услуги со воздухоплов со еден член на екипаж
Член 11
(1) Периодот на должности (Duty period) при опарации на специјализирани услуги со воздухоплов со еден
член на екипаж е 12 часа.
(2) Членот на екипаж може да помине најмногу
шест часа зад команадите на воздухопловот во текот на
периодот на должности (Duty period).
(3) Максималното дозволено непрекинато време зад
командите на воздухопловот е четири часа. Минималниот задолжителен одмор после секои четири часа поминати непрекинато зад командите на воздухопловот е
еден час.
(4) Членот на екипаж во текот на периодот на должности (Duty period) може да изврши најмногу 45 полетувања доколку се лета во еден период на летање или
најмногу 60 полетувања доколку летањето се одвива во
два периоди на летање.
(5) Операторот треба во Оперативниот прирачник
да определи време на јавување на должност, кое го одразува потребното време за предполетни должности
поврзани со безбедноста.
Ограничувања на траењето на летачките должности при вршење на операции за кои се одредени различни максимални дозволени основни дневни траења на летачките должности
Член 12
Операторот треба да примени порестриктивни ограничувања за членовите на екипаж од ограничувањата
кои се наведени во членовите 8, 9, 10 и 11 на овој правилник, доколку тие вршат операции во рамките на ист
период на летачки должности за кои се одредени различни максимални основни дневни траења на периодот
на летачки должности.
Дежурство (standby)
Член 13
(1) Операторот треба однапред да ги извести членовите на екипаж во распоредот на летање за видот, времето на започнување и завршување на дежурството.
(2) Максималното дозволено траење на дежурството е 12 часа во рамките на еден период на должности.
(3) Почетокот на дежурството ја одредува должината на дозволениот период на летачки должности (FDP),
освен во случај кога вистинскиот период на летачки
должности (FDP) не започнува во услови кои се порестриктивни, во кој случај се применува тоа ограничување.
(4) Кога член на екипаж е повикан на летачка должност од дежурство, дежурството престанува во моментот кога тоа лице ќе се јави на одредената позиција за
јавување.

(5) Кога дежурството се спроведува дома или во соодветното сместување обезбедено од операторот, во
периодот помеѓу 22:00 и 08:00 часот според локално
време, а членот на екипажот е известен за времето на
јавување на должност најмногу два часа пред јавувањето на должност, дозволениот период на летачки должности (FDP) започнува од времето на јавување на одреденото место за јавување.
(6) Кога член на екипаж е повикан на летачка должност од дежурство, а при тоа дежурал помалку од шест
часа, вкупното дозволено време на должности се утврдува како збир на вкупното време поминато на дежурство и дозволениот период на летачки должности
(FDP).
(7) Доколку член на екипаж е повикан на летачка
должност од дежурство, а притоа дежурал шест или
повеќе часа, вкупното дозволено време на должности
се утврдува како збир на вкупното време поминато на
дежурство и дозволениот период на летачки должности
(FDP), намален за траењето на дежурството кое е одработено преку шест часа.
(8) По завршување на дежурството, во текот на кое
членот на екипаж не е повикан на вршење на летачки
должности, а пред да започне со следните должности,
треба да му се обезбеди одмор од најмалку 12 часа. По
завршување на периодот на достапност, треба да поминат најмалку десет часа пред започнување на следните
должности.
(9) На барање на операторот и по добиена согласност на заинтересираните страни, Агенцијата може да
одобри дозволено траење на дежурство различно од наведеното во став (2) на овој член.
Дежурство на аеродром (airport standby)
Член 14
(1) Член на екипаж на воздухоплов е на дежурство
на аеродром (airport standby) од моментот на јавување
на одреденото место за јавување до крајот на најавеното време на дежурство.
(2) Времето на дежурство поминато на аеродром
(airport standby) во целост се зема во предвид при
пресметување на кумулативните часа на должност.
(3) Кога членот на екипаж во текот на дежурство на
аеродром (airport standby) е повикан да ја преземе летачката должност, тогаш дозволениот период на летачки должности (FDP) започнува во времето на пријавување на дежурство.
(4) Кога по дежуството на аеродром не следува период на летачки должности (FDP), минималниот одмор
кој следува после тоа треба да трае најмалку колку минималниот одмор пропишан со член 19 на овој правилник.
(5) За време на дежурство на аеродром, на членовите на екипажот на воздухоплов, операторот треба да им
обезбеди удобно и мирно место кое е затворено за јавност.
Време на патување (travelling time)
Член 15
(1) Времето на патување, освен она поминато на позиционирање, не се смета како време на должност
(duty).
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(2) Доколку времето на патување од дома до аеродромот на полетување е подолго од еден час и 30 минути, во тој случај членот на екипажот на воздухоплов
треба да организира привремено сместување во близина на матичниот аеродром (основната база) (home base)
на операторот.
(3) Кога од член на екипаж на воздухоплов се бара
да патува од својот дом на аеродром кој не е матичниот
аеродром (основната база) (home base), во тој случај,
секое време поминато за патување, подолго од времето
за патување од дома до матичниот аеродром (основната база) (home base) ќе се смета како позиционирање.
Позиционирање
Член 16
(1) Времето поминато на позиционирање се смета
како време на должност (duty).
(2) Позиционирање на член на екипаж кое се одвива по јавување на должност, а пред секторот на кој тој
е активен член на екипаж, се смета во периодот на летачки должности, но не се смета во бројот на сектори
на кои е вршена летачката должност.
(3) Доколку позиционирањето на член на екипаж
следува по секторот на кој тој бил активен член на екипаж, траењето на позиционирањето, заради пресметување на следниот минимален одмор, се додава на траењето на претходната летачка должност.
Годишен одмор
Член 17
(1) Членовите на екипаж на воздухолпов имаат право на платен годишен одмор во траење од најмалку четири недели или на пропорционален дел од годишниот
одмор доколку работниот однос трае помалку од една
година.
(2) Минималниот период на платен годишен одмор
не може да се замени со друг облик на надомест, освен
во случај на прекин на работниот однос.
Слободни денови
Член 18
Членовите на екипаж на воздухоплов имаат право
на слободни денови ослободени од сите должности и
дежурства, за кои операторот претходно ги известил, и
тоа:
- најмалку седум локални денови во секој календарски месец, во кои може да се пресмета пропишаниот
одмор и
- најмалку 96 локални денови во секоја календарска
година, во кои може да се пресмета пропишаниот одмор.
Одмор
Член 19
(1) Минималниот одмор кој операторот треба да го
обезбеди пред почетокот на периодот на летачки должности во матичниот аеродром (основната база) (home
base) треба да биде најмалку толку долг колку што траела претходната дожност или 12 часа, во зависност од
тоа што е подолго.

(2) Минималниот одмор кој операторот треба да го
обезбеди пред почетокот на периодот на летачки должности надвор од матичниот аеродром (основната база)
(home base) треба да биде најмалку толку долг колку
што траела претходната дожност или 10 часа, во зависност од тоа што е подолго. Кога екипажот на воздухоплов се наоѓа надвор од матичниот аеродром (основната
база) (home base), операторот треба да овозможи спиење од најмалку осум часа, во кое не се вклучува времето за патување и времето потребно за други физиолошки потреби.
(3) Операторот треба да овозможи ефектите од разликите на временските зони врз членовите на екипажот на воздухоплов да се компензираат со дополнителен одмор.
(4) Операторот треба да обезбеди минималниот одмор повремено да се зголемува до неделен одмор од
најмалку 36 часа, вклучувајќи две локални ноќи, така
што помеѓу крајот на претходниот неделен одмор и почетокот на следниот неделен одмор да нема повеќе од
168 часа. По исклучок, Агенцијата може да одобри втората локална ноќ да започне во 20:00 часот, под услов
неделниот одмор да траел најмалку 40 часа.
(5) На барање на операторот Агенцијата може да
одобри скратување на траењето на одморот под услов
ако операторот докаже дека скратувањето нема да доведе до загрозување на нивото на безбедност.
(6) По исклучок од ставовите (1), (2), (3), (4) и (5)
oд овој член непрекинатиот минимален одмор на член
на екипаж при операции на специјализирани услуги со
воздухоплов изнесува најмалку десет часа, доколку
времето поминато зад командите на воздухопловот во
текот на 24 часа изнесувало најмногу четири часа, а
најмалку 12 часа доколку времето поминато зад командите на воздухопловот во текот на 24 часа изнесува
шест часа.
Продолжување на максималниот дозволен период
на летачки должности поради одмор во време на
лет (extended FDP by split duty)
Член 20
(1) Кога периодот на летачка должност (FDP) се
состои од два или повеќе сектори, од кои едниот може
да биде патување со цел позиционирање кое се смета
како сектор, а се одвоени со одмор кој е помал од минималното пропишано време за одмор, максималниот
период на летачки должности (FDP) може да се продолжи, и тоа:
Табела 2
Траење на прекин
Помалку од три часа
Од три часа до девет часа
и 59 минути

Дозволено продолжување
Не е дозволено
Период еднакoв на половинa од времетраењето на
прекинот

(2) Во времето за одмор не е вклучено времето за
непосредни должности пред и после летот во траење од
најмалку 30 минути. Времето за непосредни должности
пред и после летот го одредува операторот. Кога времето за одмор е шест часа или пократок, доволно е да
се обезбеди мирно и удобно место, недостапно за јав-

Стр. 36 - Бр. 13

носта. Соодветно сместување треба да се обезбеди доколку времето за одмор е подолго од шест последователни часа, односно доколку трае три или повеќе часа
во периодот измеѓу 22:00 и 06:00 часот по локално
време.
(3) Доколку одморот се врши во воздухоплов на
земја, операторот треба во Оперативниот прирачник да
ги дефинира минималните стандарди на бучава, температура, светлина и вентилација на воздухот. Во тој случај, екипажот треба да има адекватна контрола на температурата и вентилацијата на воздухот во воздухополовот. Патниците не треба да бидат во воздухопловот.
Непредвидени околности во текот на летот дискреција на водачот на воздухоплов
Член 21
(1) Во случај на непредвидени околности, ограничувањата на периодот на летачки должности (FDP), периодот на дожности и времето за одмор можат да се изменат. Овие измени треба да бидат прифатливи за водачот на воздухопловот, да се донесат во консултација
со другите членови на екипаж и да ги исполнат следните услови:
а) максималниот дозволен основен период на летачки должности од член 9 став (1) и член 10 став (1) Табела 1 на овој правилник не може да се продолжи за
повеќе од два часа, освен во случај на зголемување на
бројот на екипажот на воздухоплв, кога максималниот
основен дневен период на летачки должности
(maximum basic daily FDP) може да се продолжи најмногу за три часа, и
б) ако во последниот сектор (final sector) во периодот на летачка должност (FDP) поради непредвидени
околности по полетувањето, дојде до продолжување на
максималниот основен дневен период на летачки
должности (maximum basic daily FDP) летот може да
продолжи до планираната дестинација или алтернативен аеродром. Во тој случај, одморот кој следува по периодот на летачка должност (FDP) може да се скрати,
но не може да биде помал од одморот пропишан согласно член 19 став (2) на овој правилник.
(2) Водачот на воздухоплов, во случај на посебни
околности кои можат да доведат до сериозен замор на
екипажот и по консултација со другите членови на екипажот на воздухопловот, може да го искористи своето
дискреционо право да го скрати периодот на летачка
должност (FDP) и/или да го продолжи времето за одмор со цел да се отстрани какво било штетно влијание
врз безбедноста на летот.
(3) Кога периодот на летачка должност (FDP) се
зголемува или кога времето за одмор се скратува согласно ставовите (1) и (2) на овој член, водачот на воздухоплов поднесува извештај до операторот.
(4) Кога зголемувањето на периодот на летачка
должност (FDP) или намалувањето на времето за одмор надминува еден час, копија од извештајот од став
(3) на овој член со коментари, операторот доставува до
Агенцијата најдоцна во рок од до 28 дена од кога е
продолжен периодот на летачка должност (FDP) или е
намалено времето за одмор.
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Кумулативни часови на должност
(cumulative duty hours)
Член 22
(1) При пресметување на вкупното работно време
(cumulative totals), часовите поминати на должност
(duty hours) се земаат во потполност (100%) за:
а) периодот на должност и периодот на летачка
должност, плус должностите после лет кои следат;
б) сите обврски за дежурство, со исклучок на наведните во став (2) на овој член;
в) времето поминато во позиционирање.
(2) При пресметување на вкупното работно време
(cumulative totals), часовите поминати во дежурство ќе
се сметаат како половина од периодот на должност
(50%):
а) за дежурство, кога екипажот е известен за јавување на должност три или повеќе пати од минималното
пропишано време за јавување на должност;
б) кога обврската за дежурство дома или во соодветното сместување обезебедено од страна на операторот каде членот на екипаж може да има непречен одмор, се спроведува во периодот помеѓу 22:00 и 08:00
часот според локално време, а во рамките на тој период
членот на екипаж не е повикан на должност.
Евиденција на работното време, работното време
при летање и време за одмор
Член 23
(1) Операторот треба да води евиденција за времето
на лет, почеток, траење и крај на секоја должност и на
периодот на летачки должности, времето за одмор и
слободни денови.
(2) Евиденцијата од став (1) на овој член треба да се
чува најмалку 15 календарски месеци, од датумот на
последното впишување.
(3) Копија од евиденцијата од став (1) на овој член
треба да биде достапна на членовите на екипаж на нивно барање.
(4) Доколку евиденцијата која ја води операторот
согласно став (1) на овој член не ги опфаќа сите податоци за времето на лет, периодот на летачки должности
и времињата за одмор, членот на екипажот треба да води лична евиденција на податоците од ставот (1) на
овој член.
(5) Евиденцијата од став (4) на овој член се чува
најмалку 15 календарски месеци од датумот на последното впишување.
(6) Членот на екипажот треба да ја достави евиденцијата од став (4) на овој член на операторот кој ги
користи неговите/нејзините услуги пред да започне со
летачки должности.
(7) Операторот треба да ги чува извештаите од член
21 став (3) на овој правилник најмалку шест месеци по
настанот.
(8) Евиденцијата од ставовите (1) и (4) на овој член
се доставува до Агенцијата, на нејзино барање.
Вонредни околности
Член 24
По барање на операторот, во случај кога постојат
вонредни околности кои ја загрозуваат безбедноста на
воздушниот сообраќај, Агенцијата може да одобри от-
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стапувања од одребите на овој правилник кои се однесуваат на максималниот дозволен дневен период на летачки должности во операции со еден член на екипаж,
поделена должност и дежурство, под услов операторот
да ги образложи причините за барањето пред Агенцијата, и да поднесе докази за преземени мерки за воспосставување на прифатливо ниво на безбедност.
Завршни одредби
Член 25
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за организацијата на
работното време, времето на летање и времетраењето
на одморот на членовите на екипажот на воздухоплов
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
99/10).
Член 26
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 10-80/1
Директор
26 јануари 2015 година
на Агенција за цивилно
Скопје
воздухопловство,
м-р Горан Јандреоски,МБА,с.р.
_________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
253.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и
член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и
78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз
ДОО Битола,, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 23.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштво за производство, трговија
и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски Комплекс / Пелагонка
2 - лам. 2/1 Битола, за вршење на енергетска дејност
производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала „СОЛАР ПАРК ЛИСОЛАЈ“ издадена
со Одлука УП1 бр. 07-21/14 од 27.3.2014 година,
(„Службен весник на РМ“ бр. 57/14) влегува во сила.
2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-21/14
23 јануари 2015 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
Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увоз-извоз ДОО Битола, со седиште на ул.
Климент Охридски Комплекс / Пелагонка 2 - лам. 2/1
Битола.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценца
23.1.2015
4. Датум на важење на лиценца
23. 1.2050
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 164.01.1/14
6. Број на деловниот субјект – 6588204
7. Единствен даночен број – 4002010518153
8. 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.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „СОЛАР
ПАРК ЛИСОЛАЈ“ на КП бр. 330 и КП бр. 331 во КО
Лисолај, Општина Битола.
10. 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.
11. 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.
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12. 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 Друштво
за производство, трговија и услуги СОЛАР ПАРК увозизвоз ДОО Битола, со седиште на ул. Климент Охридски Комплекс / Пелагонка 2 - лам. 2/1 Битола, (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;
- 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.

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) преземени 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;
- за 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 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.

16. 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.

14. 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.

15. 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.

17. 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.
18. 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.
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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.
19. 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.
20. 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 фотоволтаична централа
приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:
1. име на фотоволтаичен систем – „СОЛАР ПАРК
ЛИСОЛАЈ“; планирана моќност од 997,15 kW;
2. локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа – приклучок на електродистрибутивната мрежа, согласно Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивниот систем издадено од
на ЕВН Македонија АД Скопје;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2015 година,
- година на почеток на работа – 2015 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 30 години.
4. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 4.070 х 245W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул –SYP 245 Wp, Risen Solar
technology – China,
- максимален напон – 30,3 V,
- максимална струја – 8,09 A,
- максимална моќнoст на модул: 245Wp,
- вкупна инсталирана моќност: 997,15 kW.
5. производител и тип на инвертор –SOLO 500/ ISC30-122, IDS Trade AG, Switzerland;
- номинална моќност – 508 kW х 2.
6. просечно сончево зрачење на таа локација – 1.656
kWh/m2;
7. очекувано просечно производство на електрична
енергија – 1.371.900 kWh – годишно.
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254.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и
151/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“,
бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштво за производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул. Населено
место без уличен систем ББ Конче, Радовиш, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 23.1.2015 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштво за производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со
седиште на ул. „Населено место без уличен систем“ ББ
Конче, Радовиш, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска
електроцентрала „Откупен пункт за овошје и зеленчук
со фотонапонска централа “издадена со Одлука УП1
бр. 07-150/14 од 1.10.2014 година, („Службен весник на
РМ“ бр. 145/14) влегува во сила.
2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.
УП1 Бр. 07-150/14
23 јануари 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

Л И ЦЕ Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија
МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул.
Населено место без уличен систем ББ Конче, Радовиш
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Датум на издавање на лиценца
23.1.2015
4. Датум на важење на лиценца
23.1.2050
5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ – 202.01.1/14
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6. Број на деловниот субјект – 6783619
7. Единствен даночен број – 4058012513081
8. 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.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Откупен
пункт за овошје и зеленчук со фотонапонска централа“
на КП бр. 4631/2, КО Конче општина Конче.
10. 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.
11. 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.
12. 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 Друштво
за производство на електрична енергија МАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје, со седиште на ул. Населено место без уличен систем ББ Конче, Радовиш, (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 про-
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изводниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со
пазарните правила;
- 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.
13. 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.
14. 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;
- за 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;
15. 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;
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- 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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
VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:
1. име на фотоволтаичен систем – „Откупен пункт
за овошје и зеленчук со фотонапонска централа“ со
планирана моќност од 45,25 кW;

2. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје, согласно
решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;
3. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2014 година,
- година на завршеток на градба - 2015 година,
- година на почеток на работа – 2015 година,
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем
- 45 години.
4. податоци за опрема:
- број на фотоволтаични модули – 381 x 250 W,
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – CS6P-250P Canadian Solar 250
Wp;
- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
- Моќнoст на модул: 250 Wp,
- Вкупна инсталирана моќност: 45.25 кW.
5. тип, производител и номинални податоци на инвертор –Model Solar River 3300TL;
6. годишно сончево зрачење на таа локација – 2326
kWh/m2;
7. очекувано производство на електрична енергија –
79,65 МWh – годишно.
________

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
255.
Врз основа на член 161 од Законот на пензиското и
инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13,
43/13, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14 и 188/14), член 8 од
Уредбата за канцелариско и архивско работење
(„Службен весник на РМ“ бр. 1/2014), Директорот на
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Член 1
Да се воспостави Уписник за водење евиденција на
обврзници за кои Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, изготвува решенија за
задолжување со придонес.
Член 2
Содржината на Уписникот е дадена во Прилог кој е
составен дел на решението.
Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 03-471/1
23 јануари 2015 година
Скопје

Фонд на пензиското и
инвалидското осигурување
на Македонија,
в.д. Директор,
Амет Даути с.р.
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АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ
СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
„МЕПСО“СКОПЈЕ
256.
Врз основа на член 418 од Законот за трговските
друштва (,,Службен весник на Република Македонија“
бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13,
119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14), а во согласност со Статутарната одлука за дополнување на
Статутот на Операторот на електропреносниот систем
на Македонија, Акционерско друштво за пренос на
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје, бр.4211227/1 од 29.12.2014 годинa, Надзорниот Одбор на 62от состанок одржан на ден 22.1.2015 година изготви
пречистен текст на
СТАТУТ
НА ОПЕРАТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ
СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО
ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Статут се утврдува: фирмата, седиштето,
предметот на работење, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите, правата, обврските, ограничувањата и погодностите, предностите што за себе ги задржува основачот,
постапката за свикување и одржување на собранието,
фирмата, седиштето и МБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, организација, формата и начинот на објавувањата и други
одредби што се од значење за Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со
електроенергетскиот систем, во државна сопственост,
Скопје (во натамошниот текст:Друштвото).
Член 2
Друштвото настана со Одлука за поделба на Акционерското друштво за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија “Електростопанство
на Македонија” во државна сопственост, Скопје бр.233343/1 од 27.9.2004 година, донесена од Владата на Република Македонија, врз основа на Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија. („Службен
весник на РМ“ бр. 19/04).
Друштвото е еден од правните следбеници на АД
“Електростопанство на Македонија” во државна сопственост, Скопје запишано во Трговскиот регистар во
Основниот суд Скопје 1 под П.Трег.бр.362/2001.
II. ФИРМА И СЕДИШТЕ НА ДРУШТВОТО
Член 3
Друштвото работи и учествува во правниот промет
под фирма: Оператор на електро-преносниот систем на
Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот
систем, во државна сопственост, Скопје.
Во правниот промет Друштвото употребува и скратена ознака на фирмата која гласи: АД “Пренос на
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем”, во државна сопственост, Скопје.
Друштвото има скратено име АД МЕПСО.

Член 4
Седиштето на Друштвото е во Скопје, на улица:
“Максим Горки” бр.4.
Член 5
Друштвото има печат, штембил и знак.
Формата на печатот, штембилот и знакот ќе се утврдат со акт на Управниот одбор.
III. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО
Член 6
Предмет на работење на Друштвото се следните
дејности:
40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
топла вода
40.1 Производство и дистрибуција на електрична
енергија
- Пренос на електрична енергија
- Управување со електроенергетскиот систем
- Организирање и управување со пазарот на електрична енергија
40.2 Производство на гас и производство на гасовити горива преку главните цевки
40.3 Снабдување со пареа и топла вода
Трговија со електрична енергија
50 Продажба, одржување и поправка ан моторни
возила и моторцикли, продажба на мало на моторни горива
50.2 Одржување и поправка на моторни возила
60 Копнен собраќај, цевоводен транспорт
60.2 Друг копнен сообраќај
63 Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции
63.1 Претовар на товар и складирање
63.4 Активности на други посредници во сообраќајот
64 Поштенски активности и телекомуникации
64.2 Телекомуникации
72 Компјутерски и сродни активности
72.3 Обработка на податоци
74 Други деловни активности
74.2 Архитектонски инжинерски и соодветни
технички услуги
- Трговија на големо (трговија со електрична енергија со други електроенергетски системи)
- Транзит на електрична енергија со други електроенергетски системи
- Надворешно трговски промет со непрехранбени
производи
- Меѓународна шпедиција
Претежни дејности на Друштвото се:
40 Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
топла вода
40.1 Производство и дистрибуција на електрична
енергија
- Пренос на електрична енергија
- Управување со електроенергетскиот систем
- Организирање и управување со пазарот на електрична енергија
Претежните дејности на Друштвото пренос на електрична енергија е дејност од јавен интерес.
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IV. ИЗНОС НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА, НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ НА АКЦИИТЕ И НИВНИОТ
БРОЈ, ПРАВА, ОБВРСКИ,ОГРАНИЧУВАЊА И
ПОГОДНОСТИ
Член 7
Основниот капитал на Друштвото изнесува
3.059.393.000.00 денари (со букви: три милијарди педесет и девет милиони триста деведесет и три илјади денари), (или 49.807.760,00 ЕУР според средниот курс на
Народна банка на Р.Македонија објавен еден ден пред
усвојување на Статутот), поделени на 3.059.393 обични
акции со номинална вредност од 1.000,00 (една илјада)
денари по акција.
Секоја обична акција му дава право на нејзиниот
сопственик да даде еден глас за прашањата за кои гласаат акционерите на Друштвото.
Ниеден акционер или група на акционери немаат
никакво право на првенство на купување или приоритетно право за претплатување или купување на каков
било дел од какво било ново или дополнително издавање на акции или хартии од вредност што може да се
претворат во акции или на друг начин даваат право на
акции, освен во обем што се бара во Законот за трговски друштва, без оглед на тоа дали акции или хартии
од вредност се или одсега ќе бидат одобрени или на кој
било начин да се издадени.
V. ПРЕДНОСТИ НА ОСНОВАЧОТ
Член 8
Основачот не задржува посебни погодности за себе.
VI. ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА СОБРАНИЕ
Член 9
Правата и обврските на Собранието на Друштвото
ги врши Владата на Р. Македонија.
Собранието своите права и обврски ги врши на начин утврден во Деловникот за работа.
Член 10
Собранието на Друштвото се свикува во случаите
определени со закон, како и и кога тоа го бара интересот на Друштвото и на акционерот.
1. СОБРАНИЕ
Член 11
Собранието одлучува само за прашања изрично определени со закон и овој Статут, а особено за:
1. Измена на Статутот на Друштвото;
2. Одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на
Друштвото во претходната деловна година и одлучувањето за распределба на добивката;
3. Избор и отповикување на членовите на Надзорен
одбор;
4. Промена на правата врзани за одделни видови и
родови акции;
5. Одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото, на членовите на Управниот и
Надзорниот одбор;
6. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;

7. Назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото;
8. Преобразба на Друштвото во друга форма на
Друштво и за статусните промени на Друштвото;
9. Престанување на Друштвото;
10. Одлучување за покривање на загубата.
VII. ФИРМА, СЕДИШТЕ И МБС НА ОСНОВАЧОТ
Член 12
Фирма на Основачот е Влада на Република Македонија.
Седиштето на Основачот е во Скопје на ул. „Илинденска” б.б. Матичен број на основачот е 4064674.
VIII. ВИД, СОСТАВ И НАЧИН НА ИЗБОР НА
ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ
Член 13
Управувањето на Друштвото е организирано според двостепен систем. (Управен одбор и Надзорен одбор).
Изборот и отповикувањето на членовите на Управниот и Надзорниот одбор се врши со јавно гласање.
На секои три месеци Управниот одбор донесува
тримесечни финансиски извештаи за работата на
Друштвото.
Надзорниот одбор врши надзор на донесените тримесечни финансиски извештаи и за тоа го известува
Собранието на акционери.
1. УПРАВЕН ОДБОР
Член 14
Со Друштвото управува Управен одбор кој се состои од 8 членови. Членовите на Управниот одбор ги избира Надзорниот одбор.
Член 15
Со одлуката за избор на членовите на Управниот
одбор, еден од членовите на Управниот одбор се именува за Претседател на Управниот одбор и се определува кој член на Управниот одбор ќе биде задолжен за
која област од работењето на Друштвото.
Член 16
Мандатот на членовите на Управниот одбор изнесува четири години.
Член 17
Претседателот на Управниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив и е одговорен за водење
на записникот и за организацијата на други форми преку кои Управниот одбор работи и одлучува.
Ако Претседателот од кои и да е причини не е во
можност да ја врши функцијата Претседател или ако е
отсутен, со состаноците на Управниот одбор претседава член на Управниот одбор именуван од Надзорниот
одбор.
Член 18
Управниот одбор има најшироки овластувања во
управувањето со Друштвото односно во вршењето на
сите работи сврзани со водењето на работите и на тековните активности во рамките на предметот на работењето на Друштвото.
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Член 19
Сите членови на Управниот одбор ги водат и ги вршат заедно работите од надлежност на Управниот одбор, а особено:
1. донесува Програма за работа, Програма за развој,
Годишен план за работа и Годишен финансиски план
на Друштвото;
2. ја утврдува деловната политика;
3. на барање на Собранието подготвува општи акти
и одлуки чие донесување е во надлежност на Собранието;
4. назначува раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото;
5. поднесува иницијатива за изменување и дополнување на Статутот;
6. донесува одлуки за инвестиции;
7. донесува одлуки за давање односно земање на
кредити во врска со остварување на Планот,
8. одобрува склучување на договори од поголемо
значење и со подолг период на траење;
9.одлучува за внатрешната организација на Друштвото и систематизација на работните места;
10. подготвува предлог - Електроенергетски биланс;
11. одлучува за употреба на посебната резерва;
12. донесува Програма за економски, технолошки,
структурални и други промени, кои предизвикуваат
потреба од намалување на бројот на вработените;
13. одлучува за прашања од областа на одбраната и
донесува електроенергетски биланс во услови на војна;
14. одлучува по приговорите за заштита на правата
на работниците, во случаи утврдени со закон;
15. одлучува за преземање на мерки за заштита при
работа и противпожарна заштита;
16. одлучува за преземање на електроенергетски
објекти;
17. донесува програми и мерки поврзани со заштитата на животната средина;
18. се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со закон пропишани обврски на Друштвото;
19. одлучува за именување и разрешување на членовите во комисиите, предвидени со актите на Друштвото;
20. одлучува за вршење попис на средствата, побарувањата и обврските;
21. формира комисии од редот на членовите на
Управниот одбор и од други лица;
22. одлучува за набавка на основни средства;
23. одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;
24. одлучува за издавање на основните средства на
Друштвото под закуп;
25. ги определува работните места на кои странски
државјани не можат да засноваат работен однос;
26. ги утврдува работните места со услови на работа потешки од нормалните;
27. одлучува за барањата од надлежни органи и
институции;
28. ги определува овластените потписници на
Друштвото;
29. одлучува за склучување колективен договор;
30. донесува Деловник за работа;
31. донесува одлуки за финансиска помош, спонзорства и донации;
32. поднесува извештај за работењето до Надзорниот одбор еднаш на три месеци;
33. поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за работењето на
Друштвото по истекот на деловната година;
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34. врши и други работи кои не се во надлежност на
Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.
Со претходно одобрение на Надзорниот одбор,
Управниот одбор одлучува за:
1. затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во
приходот на Друштвото;
2. намалување или проширување на предметот на
работење на Друштвото;
3. суштествени внатрешни организациони промени
на Друштвото што се определуваат со акт на Друштвото;
4. воспоставување долгорочна соработка со други
друштва од суштествено значење за Друштвото или
нејзино прекинување;
5. основање и престанување на трговско друштво
што учествува со над една десетина во основната главнина на Друштвото;
6. основање и престанување на подружници на
Друштвото;
7. донесување на одлуки кои се однесуваат на износ
над 50.000 евра.
Член 20
Членовите на Управниот одбор учествуваат и работат на состаноци.
Управниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за
одлуката која што се донесува без одржување на состанок.
Член 21
Управниот одбор работи ако се присутни најмалку
половина од вкупниот број на членови.
Член 22
Одлуките на Управниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Управниот одбор.
На состаноците на Управниот одбор се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Управниот одбор
со образложение за причините за гласањето.
Член 23
Правата и обврските на членовите на Управниот
одбор се определуваат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и членот на Управниот одбор.
Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор, а го потпишува Претседателот на Надзорниот одбор.
Член 24
Претседателот на Управниот одбор го застапува
друштвото во односите со трети лица за сите работи,
безусловно и без ограничувања и носи назив Генерален
директор.
Членовите на Управниот одбор од член 26 став 2, 3,
4, 5, 6 и 7 се овластени за застапување на друштвото
само во работите кои ги водат, организираат и за кои се
одговорни (согласно член 26 од Статутот).
Генералниот директор е овластен да го застапува
друштвото за работите од став 2 на овој член, поединечно и без ограничувања.
Член 25
Генералниот директор ги има следните надлежности:
1. го претставува и застапува Друштвото без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски
промет;
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2. го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Собранието и на Управниот одбор на
Друштвото;
3. ја утврдува материјалната одговорност на работниците;
4. го организира и го раководи процесот на работа и
работењето на Друштвото;
5. предлага внатрешна организација на Друштвото;
6. склучува договори;
7. ја организира и обезбедува работната дисциплина во Друштвото;
8. ја обезбедува законитоста во работата и примената на прописите, овој Статут и другите акти на Друштвото;
9. се грижи за остварување на обврските на Друштвото од областа на одбраната;
10. изготвува елаборат за економските, технолошките, структуралните и други промени, кои предизвикале потреба од намалување на бројот на вработените;
11. одлучува во прв степен за поединечните права,
обврски и одговорности на работниците;
12. формира стручни комисии и работни тела;
13. го информира Управниот одбор за одделни прашања од работењето на Друштвото;
14. за работите од својата надлежност издава акти,
упатства, налози и наредби со кои се обезбедува работењето на Друштвото;
15. врши други работи во врска со работењето на
Друштвото.
Член 26
Еден од членовите на Управниот одбор го заменува
Генералниот Директор во негово отсуство и носи назив
Заменик на Генералниот директор.
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и
врши правните работи и е одговорен за правните, кадровските и општите работи на Друштвото и носи назив
Директор за правни и општи работи во Дирекција.
Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за преносната мрежа и носи назив Директор за пренос на електрична енергија.
Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за управувањето со електропреносниот систем и носи назив Директор за управување
со електропреносниот систем.
Еден од членовите на Управниот одбор ги води и
врши финансиските и комерцијални работи и е одговорен за финансиското и комерцијално работење на
Друштвото, и носи назив Директор за финансиски работи во Дирекција.
Еден од членовите на Управниот Одбор ги води и
врши работите од Информационите Технологии и Телекомуникации и носи назив Директор за Информациони Технологии и Телекомуникации во Дирекција.
Еден од членовите на Управниот одбор го води, организира и е одговорен за пазарот на електрична енергија и носи назив Директор за управување со пазарот
на електрична енергија.
2. НАДЗОРЕН ОДБОР
Член 27
Надзорниот одбор се состои од 7 членови, од кои
два члена се независни.
Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Друштвото.
При изборот на членовите на Надзорниот одбор се
назначува кои членови се избираат како независни членови на Надзорниот одбор.

Член 28
Надзорниот одбор од редот на своите членови, со
мнозинство гласови од вкупниот број на членовите на
Надзорниот одбор, избира Претседател на Надзорниот
одбор.
Член 29
Мандатот на членовите на Надзорниот одбор изнесува четири години.
Член 30
Претседателот на Надзорниот одбор ги свикува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето
на евиденцијата за состаноците и организирањето на
другите начини на работа и на одлучување на Надзорниот одбор.
Ако Претседателот од кои и да е причини не е во
можност да ја врши функцијата Претседател или ако е
отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство
членови од присутните членови на Надзорниот одбор.
Член 31
Надзорниот одбор може во секое време да го разреши Претседателот и да избере нов Претседател на Надзорен одбор.
Член 32
Членовите на Надзорниот одбор учествуваат и работат на состаноци.
Надзорниот одбор може да одлучува и без одржување на состанок ако сите членови дадат согласност за
одлуката која што се донесува без одржување на состанок.
Член 33
Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе
од половина од вкупниот број на членови.
Член 34
Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.
На состаноците на Надзорниот одбор се води записник, во кој задолжително се внесуваат податоци за поединечното гласање на секој член на Надзорниот одбор
со образложение за причините за гласањето.
Член 35
Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето
со Друштвото.
Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и
имотот, особено благајната на друштвото и хартиите
од вредност.
IX. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРУШТВОТО
Член 36
Организациони делови на Друштвото се Дирекција
и Подружници.
Член 37
Подружниците на Друштвото се организираат со
акт на Управен одбор, по претходно одобрение од Надзорниот одбор.
Член 38
Со подружницата раководи директор кој го именува Управниот одбор.
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Член 39
Директорот на Подружницата ги врши следните работи:
1. Организира, координира и раководи со процесот
на работата во Подружницата;
2. Обезбедува примена на законските прописи и на
актите на Друштвото;
3. Спроведува одлуки и заклучоци од Управниот
одбор и одлуки и насоки дадени од Генералниот директор;
4. Се грижи за реализација на планските задачи;
5. Склучува договори и презема други правни дејства, во рамките на овластувањата дадени од Управниот одбор;
6. Се грижи за одржување на работната и технолошката дисциплина и презема мерки за нејзино остварување;
7. Поднесува извештаи за работата на Подружницата на Управниот одбор;
8. Се грижи и обезбедува потребни мерки за обезбедување на заштита на работа и заштита од пожар;
9. Предлага расходување и оттуѓување на основни
средства;
10. Врши набавки во рамките на своите овластувања согласно донесена Одлука од Управниот одбор;
11. Донесува решенија за поединечни права, обврски и одговорности на работниците, по овластување
од Управниот одбор;
12. Формира комисии и работни групи за извршување на пооделни работи;
13. Врши и други работи по овластување на Управниот одбор.
Член 40
Со акт на Управниот одбор поблиску се уредува
внатрешната организација на Друштвото и работите
кои се извршуваат во Дирекцијата и Подружниците.
X. КОМИСИИ НА ДРУШТВОТО
Член 41
Управниот одбор на Друштвото формира комисии
од редот на своите членови и од други лица.
Друштвото ги има следните Комисии:
Комисија за заштита на правата;
Комисија за контрола над примена на Колективниот договор;
и други Комисии формирани од Управниот одбор,
Надзорниот одбор, Генералниот директор и Директорите на Подружници на Друштвото по укажана потреба во процесот на работењето.
Комисијата за заштита на правата се состои од пет
членови и ист број заменици од кои двајца членови и
двајца заменици именува Самостојниот Синдикат на
Друштвото.
Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор се состои од 6 членови од кои 3 члена
именува Самостојниот синдикат на Друштвото.
Член 42
Комисијата за заштита на правата одлучува по приговори на работници во втор степен.
Комисијата за контрола над примена на Колективниот договор врши контрола над примената на одредбите од Колективниот договор.
Член 43
Начинот на работа на Комисиите се уредува со Деловник за работа.
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XI. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПШТА РЕЗЕРВА
(ОПШТ РЕЗЕРВЕН ФОНД)
Член 44
Друштвото има задолжителна општа резерва.
Оваа резерва се пресметува и издвојува во процент
кој не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина.
Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.
1. Посебни резерви заради покривање на загуби или
други издатоци
Член 45
Во Друштвото се создаваат посебни резерви заради
покривање на други издатоци за:
- осигурување од ризик на вработените за специфични отежнати услови на работење;
- докуп на стаж и отпремнина над одобрениот износ;
- добротворни цели, помош и спонзорства.
Средствата за посебните резерви од став 1 се издвојуваат од општиот имот на Друштвото и истите неможат да се употребат за друга намена освен за намената
за која се создадени.
Средствата за посебните резерви ќе се водат на посебни сметки, одвоено од другите сметки на Друштвото.
Начинот на создавање и вложување, организацијата, начинот на употреба, висината на средствата, планот и програмата за користење на средствата од посебните резерви ќе се утврди со акт на Собранието на
Друштвото.
XII. СОРАБОТКА СО СИНДИКАТОТ
Член 46
Друштвото во согласност со закон и колективен договор, обезбедува услови за работа и делување на Синдикатот.
Член 47
Синдикатот може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и забелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и колективен договор.
За поднесените предлози, мислења и забелешки,
Управниот одбор е должен да заземе став и за тоа да го
извести Синдикатот.
XIII. ФОРМА И НАЧИН НА ОБЈАВУВАЊАТА ШТО
ГИ ВРШИ ДРУШТВОТО
Член 48
Сите акти што ги донесува Управниот одбор се објавуваат во службеното гласило на Друштвото.
XIV. АКТИ НА ДРУШТВОТО
Член 49
Прашањата кои се од значење за Друштвото, а не се
уредени со овој Статут ќе се уредат со други акти на
Друштвото согласно со законот и овој Статут.
Актите на Друштвото ги донесува Управниот одбор и
истите не можат да бидат во спротивност со овој Статут.
Актите на Друштвото се:
- Колективен Договор;
- Правилник за внатрешна организација;
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- Правилник за заштита од пожар;
- Правилник за деловна тајна;
- Правилник за печат, штембил и знак;
- Норматив за лични заштитни средства и опрема;
- Правилник за редот и дисциплината;
- Правилник за контрола на квалитет;
- Ценовник за технички и други услуги;
- Акти кои произлегуваат од меѓународната регулатива кои ја регулираат дејноста на пренос на електрична енергија во рамките на европската интерконекција;
- И други акти согласно закон и колективен договор.
Член 50
Актите на Друштвото влегуваат во сила осмиот ден
од денот на објавувањето, освен ако со акт не е поинаку определено.
XV. ОДБРАНА
Член 51
Во воена состојба Друштвото продолжува со вршење на дејноста, заради што во согласност со Законот за
одбрана и другите подзаконски прописи, спроведува
соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба.
Член 52
Во воена состојба Друштвото презема мерки за
заштита на работниците и материјалните добра од воени дејствија.
Член 53
Заради заштита на тајните податоци и информации
од областа на одбраната, Друштвото спроведува соодветни мерки за нивна заштита.

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 54
Средствата, правата и обврските на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична
енергија „Електростопанство на Македонија” во
државна сопственост, Скопје, ги презема Друштвото,
согласно Планот за поделба.
Дел од работниците од Акционерското друштво за
производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија”
во државна сопственост, Скопје ги презема Друштвото,
од денот на уписот во Трговскиот регистар, согласно
списокот на работници кој е составен дел на Планот за
поделба.
Член 55
До донесување на актите на Друштвото ќе се применуваат актите на поранешното Друштво, доколку не
се во спротивност со закон и овој Статут.
Член 56
Со влегување во сила на овој Статут, престанува да
важи Статутот на Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје
објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 165/2014.
Член 57
Овој Статут влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“.
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