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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2938. 

Врз основа на член 15, став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Ма-

кедонија" бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 

142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Ма-

кедонија, на седницата, одржана на 20 август 2019 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со електронско јавно наддавање да се отуѓи гра-

дежно земјиште сопственост на Република Северна 

Македонија кое претставува ГП 1. составена од КП 

бр.2492/2 КО Пехчево, со површина од 32065м2, запи-

шана во Имотен лист бр.2026, согласно Локална урба-

нистичка документација за изградба на комунална суп-

раструктура (фотоволтаична централа) на КП бр.2492 

КО Пехчево со тех.бр.62/12 од април 2012 година, 

одобрена од страна на градоначалникот со Решение 

бр.08-1141/8 од 30.7.2013 година, за изградба на објект 

од јавен интерес со намена Е2-комунална супраструк-

тура (фотоволтаична централа). 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Општина Пехчево, сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Се-

верна Македонија за Општина Пехчево („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.31/16). 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-4454/1   Претседател на Владата 

20 август 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2939. 

Врз основа на член 40 став (9) од Законот за вете-

ринарно здравство („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 

и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, 

на седницата, одржана на 3 септември 2019 година, 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 

НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

АКТИВНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА 

НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА  ЖИВОТНИТЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместоци за спрове-

дување на активности од јавен интерес од областа на 

здравствена заштита на животните („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 2/16, 115/16, 223/16, 

27/18 и 17/19) Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови 

Прилози 1 и 2 кои се составен дел на оваа одлука. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6373/1 Заменик на претседателот 

3 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

2940. 
Врз основа на член 7 став 4 и член 8 став 18 од За-

конот за превоз во патниот сообраќај („Службен вес-

ник на Република Македонија" бр. 68/04, 127/06, 

114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 

163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 

124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 140/18, 64/18 и 

163/18), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦИ-

ТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА 

ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И ИЗВОД 

ОД ЛИЦЕНЦАТА, НАЧИНОТ НА ДОБИВАЊЕ, 

ОДНОСНО ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ОД-

НОСНО НА ИЗВОДОТ ОД ЛИЦЕНЦАТА И ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДО-

БИВАЊЕ ИЛИ ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ  НА  ОДДЕЛНИ  ВИДОВИ  НА  ПРЕВОЗ  

ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на лиценците за вршење на одделни видови на 

превоз во патниот сообраќај и извод од лиценцата, на-

чинот на добивање, односно за одземање на лиценцата 

односно на изводот од лиценцата и формата и содржи-

ната на барањето за добивање или обновување на ли-

ценца за вршење на одделни видови на превоз во пат-

ниот сообраќај. 

 

Член 2 

Лиценцата за вршење на општински превоз на пат-

ници во внатрешниот патен сообраќај се издава на об-

разец со А-4 формат, на хартија во жолта боја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-

те податоци: сериски број на лиценцата, место за грбот 

на општината односно градот Скопје, назив на општи-

ната односно градот Скопје, назив на лиценцата: „Ли-

ценца за вршење на општински превоз на патници во 

внатрешниот патен сообраќај“, назив и седиште на пре-

возникот, ЕМБГ/ЕМБС, вид на превозот, датум на из-

давање, рок на важност, место за печат и потпис на 

градоначалникот. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

Лиценцата за вршење на превоз на патници и стоки 

во внатрешниот патен сообраќај се издава на образец 

со А-4 формат, на хартија во зелена боја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-

те податоци: сериски број на лиценцата, грб на Репуб-

лика Северна Македонија, назив: „Република Северна 

Македонија“, назив на органот што ја издава ли-

ценцата: „Министерство за транспорт и врски“, назив 

на лиценцата: „Лиценца за вршење на превоз во внат-

решниот патен сообраќај“, назив на превозникот, ад-

реса, ЕМБГ/ЕМБС, вид на превозот, датум на изда-

вање, рок на важност, место за печат и потпис на ми-

нистерот за транспорт и врски. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 4 

Лиценцата за вршење на превоз на патници и стоки 

во меѓународниот патен сообраќај се издава на образец 

со А-4 формат, на хартија во црвена боја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-

те податоци: сериски број на лиценцата, назив: „Репуб-

лика Северна Македонија“, назив на органот што ја из-

дава лиценцата: „Министерство за транспорт и врски“, 

грб на Република Северна Македонија, назив на ли-

ценцата: „Лиценца за вршење на превоз во меѓународ-

ниот патен сообраќај“, назив на превозникот, адреса, 

ЕМБГ/ЕМБС,  вид на превозот, датум на издавање, рок 

на важност, место за печат и потпис на министерот за 

транспорт и врски. 

Содржината на образецот на лиценцата од став 1 на 

овој член е отпечатена на македонски и на англиски ја-

зик. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

Лиценцата за организација на превоз на стоки во 

внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај се изда-

ва на образец со А-4 формат, на хартија во сина боја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-

те податоци: сериски број на лиценцата, назив: „Репуб-

лика Северна Македонија“, назив на органот што ја из-

дава лиценцата: „Министерство за транспорт и врски“, 

грб на Република Северна Македонија, назив на ли-

ценцата: „Лиценца за организација на превоз на стоки 

во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај“, на-

зив на превозникот, адреса, ЕМБГ/ЕМБС, вид на пре-

возот, датум на издавање, рок на важност, место за пе-

чат и потпис на министерот за транспорт и врски. 

Содржината на образецот на лиценцата од став 1 на 

овој член е отпечатена на македонски и на англиски ја-

зик. 

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на 

овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 6 

Со лиценцата на превозникот му се издава и извод 

од лиценцата за секое возило кое го пријавил со бара-

њето за нејзино издавање, кој се издава на образец со 

А-4 формат, на хартија во бела боја. 

Образецот од став 1 на овој член ги содржи следни-

те податоци: сериски број, назив: „Република Северна 

Македонија“, назив на органот што го издава изводот 

од лиценцата: „Министерство за транспорт и врски“, 

грб на Република Северна Македонија, назив: „Извод 

од лиценца“, број на лиценцата, рок на важност, назив 

на превозникот, адреса, ЕМБГ/ЕМБС, вид на превозот, 
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вид, марка и тип на возилото, број на шасија, регистер-

ски број, година на производство, датум на издавање, 

место за печат и потпис на министерот за транспорт и 

врски. 

Содржината на образецот на изводот од лиценцата 

од став 1 на овој член е отпечатен на македонски и на 

англиски јазик. 

Формата и содржината на изводот од лиценцата од 

став 1 на овој член се дадени во Прилог 8 кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

 

Член 7 

Изводот од лиценцата за секое возило се издава на 

име на превозникот на кој гласи лиценцата со истиот 

рок на важење како и лиценцата.  

 

Член 8 

Доколку во рокот на важење на лиценцата настанат 

промени на било кои од условите утврдени во член 8 

од Законот за превоз во патниот сообраќај за добивање 

на лиценца, превозникот за тоа го известува органот 

надлежен за нејзино издавање во рок од 15 дена од де-

нот на настанатата промена. 

 

Член 9 

Доколку во периодот на важење на лиценцата пре-

возникот по било кој основ го намали бројот на мотор-

ните возила за кои со издавањето на лиценцата му е из-

даден и извод од лиценцата, во рок од 15 дена од денот 

на настанатата промена треба да ги врати изводите од 

лиценцата за тие возила кај органот што ја издал ли-

ценцата. 

Доколку во периодот на важење на лиценцата пре-

возникот го зголеми бројот на моторните возила за 

вршење на превозот согласно издадената лиценца, пот-

ребно е до надлежниот орган што ја издал лиценцата 

да поднесе барање за издавање на извод од лиценцата 

за новите возила. 
 

Член 10 

Доколку превозникот ја изгуби, му биде украдена 

или уништена лиценцата или извод од лиценцата треба 

истата да ја огласи во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ како неважечка и да поднесе ба-

рање за издавање на дупликат. Кон барањето се прило-

жува и доказ за објавата во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ за нејзино прогласување за 

неважечка. 

 

Член 11 

Надлежниот орган за издавање на лиценцата ако ут-

врди дека превозникот при извршувањето на превозот 

за кој има добиено лиценца не се придржувал на одред-

бите од Законот за превоз во патниот сообраќај или ме-

ѓународните спогодби може да му ја одземе лиценцата 

односно изводите од лиценцата. 

 

Член 12 

Превозник кој по било кој основ престанал да ги 

исполнува условите за вршење на превоз во патниот 

сообраќај за кој има добиено лиценца, најкасно во рок 

од осум дена од денот на престанокот треба да ја врати 

лиценцата заедно со сите изводи од лиценцата на орга-

нот кој ја издал лиценцата. 

 

Член 13 

За време на важење на лиценцата, истата може да се 

одземе доколку се утврди дека превозникот приложил 

неточни податоци потребни за добивање на лиценцата, 

престанал да ги исполнува условите за добивање на ли-

ценца или превозот го вршел спротивно на издадената 

лиценца. 

Со одземањето на лиценцата се одземаат и издаде-

ните изводи од лиценцата за одделни возила. 

 

Член 14 

Домашното правно односно физичко лице – трго-

вец поединец кое сака да добие или да обнови лиценца 

за вршење на одделен вид на превоз на патници и/или 

стоки во патниот сообраќај до органот надлежен за из-

давање на лиценца поднесува писмено барање. 

Барањето за добивање/обновување на лиценца за 

вршење на одделни видови на превоз во патниот сооб-

раќај се поднесува на образец во А 4 формат, на харти-

ја во бела боја. 

Формата и содржината на образецот на барањето за 

добивање/обновување на  лиценца за вршење на превоз 

на патници и стока во внатрешниот и/или меѓународ-

ниот патен сообраќај  се дадени во Прилог 5 кој е сос-

тавен дел на овој правилник.  

Формата и содржината на образецот на барањето за 

добивање/обновување на  лиценца за вршење на превоз 

на патници и стока во внатрешниот и/или меѓународ-

ниот патен сообраќај за сопствени потреби  се дадени 

во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.  

Формата и содржината на образецот на барањето за 

добивање/обновување на  лиценца за организација на 

превоз на патници и стоки во внатрешниот и/или меѓу-

народниот патен сообраќај  се дадени во Прилог 7 кој е 

составен дел на овој правилник.  

 

Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на лиценците за вршење на одделни видови на 

превоз во патниот сообраќај и извод од лиценците за 

секое возило, како и начинот и постапката за добивање 

и одземање на лиценците за одделни видови на превоз 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

84/12). 

 

Член 16 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-7464/1 Министер 

23 август 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2941. 

Уставниот суд на Република Северна Македонија, 

врз основа на член 110 од Уставот на Република Север-

на Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот 

суд на Република Македонија ("Службен весник на Ре-

публика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржа-

на на 3 јули 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста и законитоста на Упатството за начинот на 

мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, од-

носно програмските сервиси на радиодифузерите во 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.198/2014 и 219/2015). 

2. Љупчо Докузов, адвокат од Штип, до Уставниот 

суд на Република Северна Македонија достави иници-

јатива за оценување на уставноста и законитоста на 

упатството означено во точката 1 од ова решение. 

Според наводите на подносителот на инцијативата 

оспореното упатство не било во согласност со член 8 

став 1 алинеја 3, член 51 и член 55 од Уставот на Ре-

публика Македонија како и со членовите 2, 4, 5, 6, 9 и 

39 став 2 алинеја 9 од Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 

132/2014, 13/2016, 142/2016 и 132/2017). 

Имено од самата преамбула на оспореното упатство 

произлегувало дека овој подзаконски акт со кој се уре-

дува начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на 

програмите, односно програмските сервиси и радиоди-

фузерите во Република Македонија, е донесен покрај 

другите наведени членови и врз основа на член 18 став 

1 алинеја 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги. Така во главата „Надлежности на сове-

тот“, стои дека Советот ги донесува подзаконските ак-

ти кои произлегуваат од овој закон, а тоа значи дека 

Агенцијата немала законски основ и не можела да до-

несува подзаконски акт кој не произлегува од цитира-

ниот закон. 

Во членот 9 став 4 од Законот, нормативецот поб-

лиску ги утврдил надлежностите на Агенцијата при до-

несување на подзаконските акти, таксативно наброју-

вајќи и прецизирајќи дека подзаконските акти можат 

да се донесат и тоа во следните случаи: 

- постапката и начинот на примање на предлози од 

заинтересирани странки; 

- начинот и местата на објавување на конкурси,при-

говори на кандидати, пријавување на конкурси како и 

други информации поврзани со постапката за доделу-

вање на дозволи  

- податоци и информации што Агенцијата ќе ги об-

јави како и начинот на пристап до истите согласно со 

законот. 

Од наведеното, според подносителот, може да се 

заклучи дека Законот не и дава право на Агенцијата, 

односно на нејзините органи Советот и Директорот да 

донесуваат било какви подзаконски акти кои излегува-

ат надвор од опсегот на членот 9 од Законот. 

Под плаштот на „уредување на начинот на мерење 

на гледаноста и слушаноста на програмите односно 

програмските сервиси на радиодифузерите“ Агенција-

та дала зелено светло за формирање на „Македонски 

комитет за мерење на публиката“ како профитабилна 

стопанска интересна заедница (СИЗ), регистрирана во 

Трговскиот регистар на Република Македонија, за 

вршење на трговска дејност, која во иднина ќе ги ко-

ординира мерењата на гледаноста на програмите, од-

носно програмските сервиси на радиодифузерите што 

емитуваат телевизиска програма на државно ниво пре-

ку дигитален терестријален мултиплекс и на јавното 

радиодифузно претпријатие МРТ. 

Во формираниот комитет којшто е стопанска инте-

ресна заедница, Агенцијата не е основач. Ова е евеи-

дентно од основачкиот акт и тековната состојба на Ко-

митетот,туку истата е член без право на глас,т.е. наб-

људувач,а за одделни работи и надзор. 

Во точката 4 од Упатството стои дека Комитетот се 

формира со акт кој го донесуваат сите нејзини членови 

со право на глас. Од основачкиот акт кој подносителот 

го доставува во прилог, произлегува дека ЈРП МРТ не е 

основач и го нема потпишано оснивачкиот акт но сепак 

директорот на агенцијата за АВМУ дал согласност за 

негово формирање. На актот за формирање немаат ста-

вено потпис ниту две маркетинг агенции, туку само 

Македонската асоцијација на маркетинг агенции која 

не е предвидена како член и потписник на актот за ос-

новање на комитетот од точка 5 од Упатството. 

Понатаму, подносителот на иницијативата ги цити-

ра одредбите од член 4 став 1 и 2, член 5 став 1 и 2 и 

член 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги и наведува дека наведените одредби од За-

конот кои се појдовни точки во постапувањето на 

Агенцијата и нејзините органи јасно произлегувало де-

ка Агенцијата во својата работа е должна да постапува 

самостојно, независно и непристрасно во поглед на 

другите државни органи или правни лица. 

Формирањето на Комитетот, како надворешно тело 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги со приватни фирми од типот на Алфа ТВ, Алсат-

МДОО, Канал 5 ДООЕЛ Скопје, Сител,Телма ДООЕЛ 

Скопје и Асоцијацијата на агенции за маркетинг 

МААМ,  е во спротивност со наведените одредби од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
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од кои причини Уставниот суд треба да утврди дали со 

пренасочување на законските надлежности од Агенци-

јата на наведените правни лица, односно со формирање 

на спорниот Комитет (кој во овој момент го има одлу-

чувачкиот збор при мерење на публиката) де факто се 

повредени цитираните законски одредби како и владее-

њето на правото како темелна вредност на уставниот 

поредок. 

Во иницијативата, исто така се наведува дека со ос-

пореното упатство се нарушува конкуренцијата на па-

зарот на радиодифузерите во Република Македонија, и 

одредени правни лица ги става во повластена положба, 

бидејќи без критериуми се избрани членовите на Коми-

тетот од страна на директорот на Агенцијата, при што 

се дискриминирани национални телевизии во Републи-

ка Македонија кои емитуваат програма преку сателит и 

јавна електронска комуникациска мрежа на државно 

ниво, бидејќи им е ограничено правото тие да имаат 

членови во Комитетот,што е спротивно на членот 55 од 

Уставот. 

Имајќи го предвид наведеното, според подносите-

лот произлегува дека за тоа какви подзаконски акти е 

овластена да донесува Агенцијата е уредено со закон 

(член 9 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги) и дека не може да се доуредат со под-

законски акти работи и активности врз основа на Де-

ловникот за работа на Агенцијата ниту со Заклучок на 

Советот на Агенцијата. 

Не помала незаконитост има и во точките 10 до 18 

од Упатството каде се дадени апсолутни права на Ко-

митетот и тоа: да објавува огласи и врши избор на ис-

тражувачка агенција; да потпишува договори со истра-

жувачката агенција кои дополнително ги одобрува ди-

ректорот; членовите сами да утврдуваат колкав надо-

мест ќе плаќаат на Комитетот и истите да одлучуваат 

колкав надомест ќе плаќаат другите корисници за ко-

ристење на податоците, односно колкав ќе биде финан-

сискиот надоместок, кое нешто не смее да се уредува 

со екстензивно толкување на подзаконската норма. 

Понатаму, во иницијативата се наведува дека само-

то формирање на надворешно тело со одобрение на 

Агенцијата е спротивно на членовите 2, 5 и 6 од Зако-

нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а тоа 

дали е почитувано упатството при формирање на ова 

нелегално правно лице кое ќе извршува работи од над-

лежност на агенцијата е феномен сам за себе и е недоз-

волива правна иновација. Според точките 4 и 5 од 

Упатството и неговите измени е утврдено дека истото 

ќе биде формирано со акт кој го донесуваат сите него-

ви членови. За членови покрај споменатите радиодифу-

зери во Упатството се наведени и ЈРП Македонска Ра-

диотелевизија, две маркетинг агенции предложени од 

МААМ (а не асоцијацијата) и Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги која е член на коми-

тетот без право на глас, а кои не дале согласност-пот-

пис на основачкиот акт на Комитетот кој се формирал 

и денес функционира. 

Незаконитостите на одредбите од Упатството се 

особено евидентни ако се направи паралела помеѓу 

точките 4, 5, 7 и 8 од Упатството со кое се регулира на-

чинот на формирањето членството и основните задачи 

на Македонскиот комитет за мерење на публиката, ка-

ко и актот за основање vis a vis член 9 од Законот каде 

стои дека недозволена медиумска концентрација, во 

смисла на овој закон постои кога: радиодифузер емиту-

ва радио или телевизиска програма и се занимава со 

дејност на новинска агенција, друштво за реклама и 

пропаганда, друштво за истражување на пазарот и јав-

ното мислење, друштво за дистрибуција на аудиовизу-

елни дела, друштво за филмска продукција или со деј-

носта оператор електронски комуникациски преноси 

кој обезбедуваат реемитување или емитување на радио 

или телевизиски програми. 

Од упатството и актот за основање видно е дека Ко-

митетот е правно лице кое ќе врши мерење на пазарот 

на гледаноста на радиодифузерите. Комитетот истра-

жувањата и мерењето на пазарот во моментов го врши 

преку договор склучен со истражувачка агенција (НИ-

ЕЛСЕН). 

Од наведеното, според подносителите, повеќе од 

јасно било дека радиодифузерите Алфа,Сител, Телма, 

Канал 5 и Алсат во никој случај не можеле да бидат ос-

новачи на Комитетот, па ниту со согласност од Дирек-

торот и Советот на ААВМУ. Оттука, произлегува дека 

со одлука на Советот на Агенцијата и дадената соглас-

ност од Директорот на Агенцијата спротивно на член 

39 став 2 од Законот, е дозволена медиумска концен-

трација на ТВ радиодифузерите во друштва за истра-

жување на пазарот и јавното мислење. 

Имајќи го предвид наведеното, подносителот смета 

дека посочените одредби од Упатството за начинот на 

мерење на гледаноста и слушаноста на програмските 

сервиси на радиодифузерите немаат уставна и законска 

основа, од причини што со Упатството како подзакон-

ски акт не е направена разработка на законските од-

редби,туку напротив изворно се утврдуваат критериу-

ми врз основа на дискрециони овластувања на директо-

рот и Советот да предлагаат и избираат членови на Ко-

митетот за мерење на гледаноста. 

Со цел Уставниот суд да има јасна претстава за не-

законитоста на подзаконскиот акт подносителите ја 

приложуваат и „Одлуката за начинот на пресметување 

на износот за користење на податоците од мерењето, 

донесена од членовите на Комитетот, а која нема пот-

крепа во Законот каде стриктно е предвидено дека 

агенцијата ќе врши мерење на публиката. Во конкрет-
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ниов случај членовите и основачите на Комитетот се 

поистоветуваат со функциите на директор и Совет на 

Агенцијата и си дозволиле да утврдат и критериуми за 

оние кои не се членови на Комитетот, иако во точката 

19 е наведено дека мерење на оние кои емитуваат прог-

рама преку сателит врши Агенцијата за АВМУ преку 

избор на истражувачка агенција со оглас за јавна на-

бавка. Врз основа на наведената одлука е донесена 

фактура за предлагачот на иницијативата ТВ 24 Вести 

која не е член на Комитетот и емитува програма преку 

сателит за која мерење треба да врши Агенцијата. 

Врз основа на наведеното, подносителот предлага 

Уставниот суд да го укине Упатството во целина, а до 

донесување на конечна одлука согласно член 27 од Де-

ловникот на Уставниот суд да донесе решение со кое 

ќе се запре извршувањето на поединечните акти или 

дејствија преземени врз основа на оспореното упат-

ство. 

3. Судот на седницата утврди дека врз основа на 

член 6 став 1 алинеја 6, член 18 став 1 алинеја 8 и член 

20 став 1 алинеја 11, во врска со член 6 став 2 од Зако-

нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15 став 1 

алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 

од 29.8.2014 година, а во согласност со Заклучокот на 

Советот на Агенцијата 02-6553/4 од 27.12.2014 година 

и 02-6029 од 11.12.2015 година, Советот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 

24-та седница одржана на 27.12.2014 година, и седни-

цата одржана на 11.12.2015 година, донел  
 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА И 

СЛУШАНОСТА НА ПРОГРАМИТЕ, ОДНОСНО 

ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Предмет на Упатството 

 

1. Со ова Упатство се уредува начинот на мерење 

на гледаноста и слушаноста на програмите, односно 

програмските сервиси на радиодифузерите во Републи-

ка Македонија. 

 

Цел на Упатството 

 

2. Целта на ова Упатство е да се обезбеди валиден и 

веродостоен систем за мерење на гледаноста и слуша-

носта на програмите, односно програмските сервиси на 

радиодифузерите во Република Македонија. 

II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 

„ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКАТА 

ПУБЛИКА“. 

 

Иницијативен одбор 

 

3. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги ќе покрене иницијатива за формирање Иниција-

тивен одбор кој ќе ги спроведе подготовките за основа-

ње на Македонски комитет за мерење на публиката (во 

понатамошниот текст Комитетот). 

3.1 Советот на Агенцијата на предлог на Директо-

рот донесува решение за покренување иницијатива за 

формирање Иницијативен одбор. 

3.2. Иницијативниот одбор ќе го сочинуваат: по 

еден претставник од Агенцијата за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги, Јавното радиодифузно прет-

пријатие Македонска радиотелевизија, Алсат-М ДОО 

Скопје, ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, КАНАЛ 5 ДО-

ОЕЛ Скопје, СИТЕЛ и ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, и два 

претставници од маркетинг агенциите членки на Маке-

донската асоцијација на агенции за маркетинг. 

3.3. Секоја членка на Иницијативниот одбор е 

должна да назначи свој претставник за учество во Ини-

цијативниот одбор, во рок од 3 (три) дена од денот на 

приемот на решението од точка 3.1. Претставникот од 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, чиј мандат трае 2 (две) години, го назначува Со-

ветот на Агенцијата, на предлог на Директорот. 

3.4. Основната задача на Иницијативниот одбор е 

да ги подготви нацрт-актите за работа на Комитетот и 

да изврши регистрација на Комитетот во Трговскиот 

регистар и регистарот на други правни лица што ги во-

ди Централниот регистар на Република Македонија, 

најдоцна до 01.02.2015 година. Организациониот облик 

на Комитетот го утврдува Иницијативниот одбор, а го 

одобрува Директорот на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги. 

Овластеното лице на Комитетот го назначуваат чле-

новите со право на глас. Доколку овластено лице на 

Комитетот не биде назначено најдоцна до 01.02.2015 

година, Директорот на Агенцијата за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги ќе назначи лице вршител на 

должноста, кое оваа функција ќе ја врши се до назначу-

вањето на овластено лице од страна на членовите на 

Комитетот со право на глас. 

 

Македонски комитет за мерење на публиката 

 

Комитетот се формира со акт кој го донесуваат сите 

негови членови со право на глас. Формата и содржина-

та на овој акт во нацрт-облик ја пропишува Иниција-
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тивниот одбор. Актот за формирање и статутот на Ко-

митетот ги одобрува директорот на Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

5. Членови на Комитетот се: 

 

5.1. Јавното радиодифузно претпријатие Македон-

ска радиотелевизија, 5.2. Алсат-М ДОО Скопје, 

5.3. ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, 

5.4. КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, 

5.5. СИТЕЛ, 

5.6. ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, 

5.7. Две маркетинг агенции предложени од Маке-

донската асоцијација на агенции за маркетинг, 

5.9. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги, без право на глас 

6. Комитетот ќе ги носи одлуките според принци-

пот 1 (еден) член = 1 (еден) глас, со исклучок на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги, која нема право на глас. За донесување на одлука 

потребна е согласност од најмалку 4 (четири) од теле-

визиските станици. 

7. Основна задача на Комитетот е да ги координира 

„активностите во врска со електронското мерење на те-

левизиската публика“. 

8. При остварување на својата основна задача од 

точка 7 од ова Упатство, Комитетот ги врши следните 

задачи: 

8.1. распишува оглас за избор на истражувачката 

агенција која ќе го спроведе истражувањето врз основа 

на кое ќе се добијат сознанија за структурата и профи-

лот на домаќинствата во Република Македонија, а ко-

ешто ќе биде основа за креирање на панелот, најдоцна 

до 01.03.2015 година; 

8.2. распишува оглас за избор на истражувачка 

агенција која „ќе го спроведува електронското мерење 

на телевизиската публика“., најдоцна во рок од 4 (че-

тири) месеци од денот на распишувањето на огласот од 

точка 8.1; 

8.3. врши избор на истражувачка агенција; 

8.4. ја надгледува реализацијата на проектот и ги 

утврдува условите за пристап до податоците; 

8.5. утврдува минимални стандарди кон кои треба 

да се придржува избраната истражувачка агенција, а 

кои се однесуваат на: 

8.5.1. стандарди за обезбедување квалитет; 

8.5.2. стандарди за обезбедување транспарентност. 

 

 Избор на истражувачката агенција и реализација  

на истражувањето 

 

10. Огласот за избор на истражувачка агенција која 

„ќе го спроведува електронското мерење на телевизис-

ката публика“го објавува Комитетот, најдоцна во рок 

од 4 (четири) месеци од денот на распишувањето на ог-

ласот од точка 8.1; 

11. Изборот на истражувачката агенција која ќе „ќе 

го спроведува електронското мерење на телевизиската 

публика“, го врши Комитетот, а го одобрува Директо-

рот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги. 

12. Право на учество на огласот имаат истражувач-

ки агенции кои имаат искуство во мерење на гледанос-

та најмалку 5 (пет) години, во не помалку од 3 (три) 

земји од земјите членки на Европската унија или на 

Организацијата за економска соработка и развој 

(OECD). 

14. Договорот со истражувачката агенција која „ќе 

го спроведува електронското мерење на телевизиската 

публика“ го потпишува Комитетот, а го одобрува Ди-

ректорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги.  

Договорот се саклучува за период од „7 (седум)“ 

години. 

15. „Начинот на којшто ќе се пресметува износот 

што за користење на податоците од мерењето треба да 

го плати секој член на Комитетот го утврдуваат члено-

вите на Комитетот со посебен акт, кој го одобрува ди-

ректорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги и Јавното радиодифузно претпријатие Македон-

ска радиотелевизија ќе склучат договори со Македон-

скиот комитет за мерење на публиката согласно Зако-

нот за јавни набавки. 

Членовите на Комитетот со посебен акт, кој го 

одобрува директорот на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги, ги утврдуваат и правилата 

врз основа на кои ќе се пресметува износот што треба 

да го платат корисниците на податоците од електрон-

ското мерење на публиката коишто не се членови на 

Комитетот.“  

16. Податоците обезбедени од избраната истражу-

вачка агенција се официјални податоци за мерење на 

телевизиската публика во Република Македонија. 

17. Членовите на Комитетот ќе имаат увид во глав-

ните индикатори за квалитетот на операциите кои ќе 

бидат дефинирани во договор за ниво на услугите кои 

ќе ги обезбедува истражувачката агенција. На барање 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги ќе и биде овозможен пристап до податоците на 

индивидуално ниво за понатамошни анализи, со зага-

рантирана анонимност на домаќинствата во панелот. 

18. Доколку некој од корисниците на услугите на 

избраната агенција смета дека резултатите од мерењето 

на телевизиската публика се невалидни и неточни, ќе 

иницира ангажирање на независна консултантска/реви-

зорска куќа со меѓународно искуство во спроведување 

на ревизија на мерења на телевизиска публика. 
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Активностите што ќе произлезат од наодите по из-

вршената ревизија ќе бидат утврдени во договорот пот-

пишан помеѓу Комитетот и истражувачката агенција. 

 

МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ 

СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ ПРОГРАМА НА 

ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ САТЕЛИТ ИЛИ ПРЕКУ 

ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА 

И НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУ-

ВААТ ПРОГРАМА НА РЕГИОНАЛНО И НА ЛОКАЛНО 

НИВО 

 

19. „Податоците за гледаноста на телевизиските 

станици што не се предмет на електронското мерење, 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги ќе ги обезбедува преку редовни истражувања на 

публиката, кои ќе ги спроведува истражувачка агенци-

ја избрана согласно Законот за јавни набавки 

 

МЕРЕЊЕ НА СЛУШАНОСТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

 

20. Податоците за слушаноста на радиостаниците 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги ќе ги обезбедува преку редовни истражувања на 

публиката, кои ќе ги спроведува истражувачка агенци-

ја избрана согласно Законот за јавни набавки. 

 

II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

21. Упатството влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

Од анализата на оспореното упатство произлегува 

дека со него се уредува начинот на мерење на гледа-

носта и слушаноста на програмите, односно програ-

мските сервиси на радиодифузерите во Република Ма-

кедонија со цел за обезбедување на валиден и веродос-

тоен систем на мерење на гледаноста и слушаноста на 

програмите. За таа цел Агенцијата за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги покренува иницијатива за 

формирање на иницијативен одбор кој ќе спроведе по-

стапка за основање на Македонски комитет за мерење 

на публиката.Понатаму во Упатството е утврден соста-

вот на иницијативниот одбор и бројот на членови меѓу 

кои има и претставник на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги чии мандат трае 2 години 

и истиот го назначува Советот на Агенцијата на пред-

лог на директорот. Основна задача на иницијативниот 

одбор е да ги подготви нацрт актите за работа на Коми-

тетот и да изврши регистрација на Комитетот во Тргов-

скиот регистар. Комитетот се формира со акт кој го до-

несуваат сите негови членови со право на глас, при 

што членот на Агенцијата нема право на глас. Основна 

задача на Комитетот е да ги координира активностите 

во врска со електронското мерење на телевизиската 

публика за што распишува оглас за избор на истражу-

вачка агенција која ќе го спроведе истражувањето врз 

основа на што ќе се добијат сознанија за структурата и 

профилот на домаќинствата, распишува оглас за избор 

на истражувачка агенција која ќе го спроведе електон-

ското мерење, врши избор на истражувачка агенција, ја 

надгледува реализацијата на проектот и ги утврдува ус-

ловите за пристап на податоците, утврдува минимални 

стандарди коишто треба да ги применува избраната ис-

тражувачка агенција. 

Огласот за избор на истражувачка агенција го обја-

вува Комитетот кој го врши и изборот, кој избор го 

одобрува директорот на Агенцијата. Договорот со ис-

тражувачката агенција која ќе го спроведува електрон-

ското мерење на телевизиската публика го потпишува 

Комитетот, а го одобрува директорот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и истиот се 

склучува за период од 7 години. 

Начинот на кој се пресметува износот што треба да 

го плати секој член на комитетот го утврдуваат члено-

вите на Комитетот со посебен акт кој го одобрува Ди-

ректорот на агенцијата. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги и Јавното радиодифузно претпријатие Македон-

ска радиотелевизија ќе склучат договори со Македон-

скиот комитет за мерење на публиката согласно Зако-

нот за јавни набавки. 

Членовите на Комитетот со посебен акт кој го одоб-

рува Директорот на Агенцијата ги утврдуваат правила-

та врз основа на кои ќе се пресметува износот што тре-

ба да го платат корисниците на податоците од елек-

тронското мерење на публиката кои не се членови на 

Комитетот. 

Податоците за гледаноста на телевизиските станици 

што не се предмет на електронско мерење, и слушанос-

та на радиостаниците, Агенцијата ќе ги обезбедува 

преку редовни истражувања на публиката, кои ќе ги 

спроведува истражувачка агенција избрана согласно 

Законот за јавни набавки. 

4. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, темел-

на вредност на уставниот поредок на Република Маке-

донија е владеењето на правото. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон (став 

1); Секој е должен да ги почитува Уставот и законите 

(став 2). 

Со членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на 

пазарот и претприемништвото. Републиката обезбеду-

ва еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот 

и презема мерки против монополската положба и мо-

нополското однесување на пазарот.   
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Слободата на пазарот и претприемништвото можат 

да се ограничат со закон единствено заради одбраната 

на Републиката, зачувувањето на природата, животната 

средина или здравјето на луѓето. 

Според член 95 став 3 од Уставот, организацијата и 

работата на органите на државната управа се уредуваат 

со закон што се донесува со двотретинско мнозинство 

гласови од вкупниот број пратеници. 

Според член 96 од Уставот, органите на државната 

управа работите од својата надлежност ги вршат са-

мостојно врз основа и во рамките на Уставот и закони-

те и за својата работа се одговорни на Владата.  

Во член 55 став 2 од Закон за организација и работа 

на органите на државната управа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 

167/2010 и 51/2011) е предвидено дека директорот на 

самостојниот орган на државната управа, односно уп-

равната организација донесува правилници, решенија, 

наредби, упатства, планови, програми и други видови 

акти за извршување на законите и други прописи, кога 

за тоа е овластен со закон. 

Во член 55 став 2 од Закон за организација и работа 

на органите на државната управа („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 

167/2010 и 51/2011) е предвидено дека директорот на 

самостојниот орган на државната управа, односно уп-

равната организација донесува правилници, решенија, 

наредби, упатства, планови, програми и други видови 

акти за извршување на законите и други прописи, кога 

за тоа е овластен со закон. 

Согласно одредбите на член 56 од наведениот за-

кон, покрај другото е предвидено дека со упатство се 

пропишува начинот на постапување во извршувањето 

на одделни одредби на законите и другите прописи. 

5. Со членот 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 184/ 2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 

132/2014, 142/2016, 132/2017, 168/ 2018 и 248/2018), се 

уредуваат правата, обврските и одговорноста на радио-

дифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски 

услуги по барање и операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи кои ги емитуваат или реемиту-

ваат програмските сервиси на радиодифузерите. 

Во членот 2 од наведениот закон е предвидено 

дека: 

Целта на овој закон е во Република Македонија 

особено да се обезбеди:  

- развој на аудио и и аудиовизуелните медиумски 

услуги,  

- промовирање на слободата на изразување,  

- развој на независната продукција,  

- поттикнување, унапредување и заштита на кул-

турниот идентитет, јазикот и традицијата на заедници-

те во Република Македонија, почитување на културни-

те и религиозните разлики, поттикнување на културата 

на јавен дијалог меѓу граѓаните со цел да се зацврстува 

заемното разбирање и толеранција за унапредување на 

односите меѓу различните заедници,  

- поттикнување на творештвото, образовниот и на-

учниот развој,  

- заштита на интересите на корисниците особено на 

малолетните лица,  

- развој на медиумската писменост,  

- транспарентен, независен, ефикасен и отчетен ја-

вен радиодифузен сервис,  

- транспарентно, независно, ефикасно и отчетно ре-

гулаторно тело во областа на аудио и аудиовизуелните 

медиумски услуги,  

- техничко-технолошки развој на аудио и аудиови-

зуелните медиумски услуги, конвергенција со елек-

тронските комуникации и услугите на информатичко 

општество,  

- поттикнување и развој на конкуренцијата во аудио 

и аудиовизуелните медиумски услуги и реемитувањето 

на програмски сервиси преку јавни електронски кому-

никациски мрежи и  

- развој на економијата во Република Македонија. 

Во членот 4, пак од Законот е предвиден органот 

што е надлежен за вршење на работите што се предмет 

на овој Закон: 

(1) Надлежен орган за работите што се предмет на 

овој закон е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги (во натамошниот текст: Агенцијата). 

(2) Агенцијата е самостојно и независно непрофит-

но регулаторно тело со статус на правно лице со јавни 

овластувања. 

(3) Република Македонија е основач на Агенцијата. 

Имотот и средствата за работа на Агенцијата ги корис-

ти и со нив управува Агенцијата. 

(4) Седиштето на Агенцијата е во Скопје. 

(5) Агенцијата има печат. 

(6) Печатот на Агенцијата има тркалезна форма. Во 

средината на печатот е грбот на Република Македо-

нија, а околу него е натписот “Република Македонија - 

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги“. 

(7) Работењето на Агенцијата се финансира од 

средствата обезбедени од Буџетот на Република Маке-

донија, од приходите од надоместоците предвидени со 

овој закон, како и од заеми и друга финансиска и тех-

ничка помош. 

Во членот 6 од Законот се утврдени надлежностите 

на Агенцијата: 
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(1) Агенцијата во согласност со овој закон:  

- се грижи за обезбедување на јавност во работата 

на радиодифузерите,  

- ја поттикнува слободата на изразување,  

- се грижи за заштита и развој на плурализмот на 

аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, охрабрува 

и поддржува постоење на разновидни, независни и са-

мостојни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,  

- презема мерки во согласност со овој закон во случаи-

те кога е извршена повреда на одредбите на овој закон 

или на прописите донесени врз основа на него и усло-

вите и обврските од дозволите,  

- се грижи за обезбедување заштита на малолетните 

лица,  

- ги донесува актите кои произлегуваат од овој за-

кон;  

- се грижи за заштита на интересите на граѓаните во 

областа на аудио и аудиовизуелните медиумски ус-

луги,  

- утврдува постоење на недозволена медиумска 

концентрација,  

- одлучува за доделба, одземање или продолжување 

на дозволите за телевизиско или радио емитување,  

- презема мерки за времено ограничување на пре-

нос и прием на аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги од други држави на територијата на Република 

Македонија согласно со членот 45 од овој закон,  

- донесува листа на настани од големо значење за 

јавноста на Република Македонија,  

- поттикнува медиумска писменост,  

- врши надзор согласно со членовите 28, 29 и 30 од 

овој закон,  

- ги води регистрите утврдени со овој закон;  

- спроведува истражувања и анализи во врска со од-

делни прашања од областа на аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги,  

- врши мерење на гледаност или слушност на прог-

рамите, односно програмските сервиси на радиодифу-

зерите од Република Македонија и  

- врши и други работи утврдени со овој закон. 

(2) Начинот на мерење на гледаност или слушност 

на програмите, односно програмските сервиси на ради-

одифузерите од Република Македонија го пропишува 

Агенцијата. 

Во членот 18 од Законот, покрај другите надлеж-

ности на Советот е утврдено дека тој ги донесува под-

законските акти кои произлегуваат од овој закон. 

6. Од анализата на целината на Законот и наведени-

те одредби произлегува дека предмет на наведениот за-

кон е со него да се уредат: правата, обврските и одго-

ворноста на радиодифузерите, даватели на аудиовизу-

елни медиумски услуги по барање на операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи кои ги еми-

туваат или реемитуваат програмските сервиси на ради-

одифузерите, со цел, покрај другото, да се обезбеди 

транспарентно, независно, ефикасно и отчетно регула-

торно тело во областа на аудио и аудиовизуелните ме-

диумски услуги,при што надлежен орган за работите 

што се предмет на законот е Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги, којашто е самостојно 

и независно непрофитно регулаторно тело со статус на 

правно лице со јавни овластувања.Агенцијата во своја-

та работа е независна од друг државен орган или друго 

правно лице и треба да биде непристрасна кон нив. 

Во рамките на на надлежностите утврдени со Зако-

нот, Агенцијата врши мерење на гледаноста или слу-

шаноста на програмите, односно програмските сервиси 

на радиодифузерите од Република Македонија, при 

што начинот на мерење на гледаноста или слушаноста 

на програмите, односно програмските сервиси на ради-

одифузерите го пропишува Агенцијата. Работењето на 

Агенцијата поблиску се уредува со Деловник кој е јав-

но достапен и се објавува на веб страната на Агенци-

јата. Агенцијата за својата работа дава отчет пред Соб-

ранието на Република Македонија со доставување на 

извештај најдоцна до 31 март во тековната година, кој 

содржи извештај за претходната година и програма за 

работа за наредната година.Органи на Агенцијата се 

Совет и Директор, при што членовите на Советот врз 

основа на претходно спроведен јавен конкурс ги име-

нува Собранието за период од 5 години. 

7. Тргнувајќи од наведените уставни и законски од-

редби, содржината на оспореното упатство наспрема 

наводите изнесени во иницијативата, Судот оцени дека 

истите се неосновани. 

Ова од причина што согласно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата како са-

мостојно и независно непрофитно регулаторно тело, 

основано од Републиката, е овластена да донесува под-

законски акти коишто произлегуваат од Законот и да 

врши мерење на гледаноста и слушаноста на програми-

те и програмските сервиси на радиодифузерите во Ре-

публиката.  

Исто така на Агенцијата и е дадено законско овлас-

тување да го утврди начинот на мерењето на гледанос-

та или слушаноста на програмите што во конкретниов 

случај Агенцијата со оспореното упатство го уредила 

начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на 

програмите при што според Судот начинот на кој го 

уредила прашањето на гледаноста и слушаноста на 

програмите бил во согласност со начелото на транспа-

рентност и можност за вклучување на сите вршители 

на оваа специфична дејост да учествуваат во фазата на 

формирање на комитет за мерење на гледаноста и слу-

шаноста на програмите,од каде Судот оцени дека 

Агенцијата не ги пречекорила законските овластувања. 
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8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од ова решение. 

9. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-

сови во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-

новски и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Јован 

Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дарко Костадинов-

ски, Вангелина Маркудова, и Сали Мурати.  

   

У. бр. 127/2018 Претседател 

3 јули 2019 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

__________ 

2942. 

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.70/1992), по гласањето против Решението 

У.бр.127/2018 од 3 јули 2019 година, со кое Уставниот 

суд одлучи да не поведе постапка за оценка на устав-

носта и законитоста на Упатството за начинот на мере-

ње на гледаноста и слушаноста на програмите, односно 

програмските сервиси на радиодифузерите во Републи-

ка Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија” број 198/2014 и 219/2015), судиите д-р Дарко 

Костадиновски, Сали Мурати и Вангелина Маркудова 

го издвојуваат и писмено го образложуваат своето  
 

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

 

На седницата одржана на 3 јули 2019 година, Судот 

со мнозинство гласови донесе Решение У.бр.1272018 

за не поведување на постапка за оценување на устав-

носта на Упатството за начинот на мерење на гледанос-

та и слушаноста на програмите, односно програмските 

сервиси на радиодифузерите во Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија” броj 

198/2014 и 219/2015 од причина што: 

„ ….согласно Законот за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги, Агенцијата како самостојно и независ-

но непрофитно регулаторно тело, основано од Репуб-

ликата, е овластена да донесува подзаконски акти кои 

произлегуваат од законот и да врши мерење на гледа-

носта и слушаноста на програмите и програмските сер-

виси на радиодифузерите во Републиката. Исто така на 

Агенцијата и е дадено законско овластување да го ут-

врди начинот на мерење на гледаноста или слушаноста 

на програмите што во конкретниов случај Агенцијата, 

со оспореното Упатство го уредила начинот на мерење 

на гледаноста и слушаноста на програмите при што 

според Судот начинот на кој го уредила прашањето на 

гледаноста и слушаноста на програмите бил во соглас-

ност со начелото на транспарентност и можност за 

вклучување на сите вршители на оваа специфична деј-

ност да учествуваат во фазата на формирање на коми-

тет за мерење на гледаноста и слушаноста на програ-

мите, од каде Судот оцени дека Агенцијата не ги пре-

чекорила законските овластувања.„  

Сметаме дека во постапката по предметот 

У.бр.127/2018, наводите на подносителот на иниција-

тивата беа основани, дека мнозинството судии погреш-

но ги толкуваа одредбите од Законот за аудиовизуелни 

медиумски услуги и не основано, со оглед на изнесена-

та фактичка и правна состојба во рефератот на судијата 

известител како и на укажувањата на судиите (кои го 

издвојуваат ова мислење) во текот на расправата по 

предметот, не утврдија и не констатираа дека со  оспо-

реното Упатство, се повредуваат одредби на Уставот, 

кои се однесуваат на владеењето на правото и слобода-

та на пазарот и претприемништвото (член 8 став 1 али-

неја 3, член 51 и член 55 од Уставот). 

Според нас, од анализата на оспореното упатство, 

во конкретниот случај, Агенцијата за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги, впуштајќи се во операцио-

нализација на одредбите од Законот по однос на начи-

нот на мерење на гледаноста и слушаноста на програ-

мите, односно програмските сервиси на радиодифузе-

рите, законски даденото овластување го употребил во 

насока на изворно уредување на прашања кои се закон-

ска материја, па оттука, сметаме дека не може да се 

прифати тврдењето на Агенцијата, дека донесеното 

упатство  може да се смета како разработка на конкрет-

на законска норма во функција на нејзино извршување.  

Поконкретно, сметаме дека основано пред Судот 

требаше да се постави прашањето дали формирањето 

на Комитетот за мерење на публиката, по иницијатива 

на Агенцијата, произлегува од Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски  услуги, односно дали на 

Агенцијата  и е дадено овластување да ја пренесува 

или делегира својата надлежност за мерење на гледа-

носта или слушаноста на програмите на друго правно 

лице, во кое истата нема право на глас? Поради наведе-

ното, според нас Судот требаше да поведе постапка за 

оценување на уставноста и законитоста на Упатството 

за начинот на мерење  на гледаноста и слушаноста на 

програмите, односно програмските сервиси на радио-

дифузерите во Република  Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.198/2014 и 

219/2015), а подоцна истото да го укине (во целост) по-

ради неговата незаконитост и повредите кои со истото 

се прават на одредби на Уставот, кои се однесуваат на 

владеењето на правото и слободата на пазарот и прет-

приемништвото (член 8 став 1 алинеја 3, член 51 и 

член 55 од Уставот). 

Тргнувајќи од изведената фактичка и правна сос-

тојба, наведените во иницијативата уставни и законски 

одредби, како и содржината на оспореното упатство, 

цениме дека: 
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1. Со формирањето на Комитетот за мерење на пуб-

ликата по иницијатива на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги,  Агенцијата ги пречекори-

ла законските надлежности утврдени со законот.   

Ова од причина што согласно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски  услуги, член 4 "надлежен 

орган за работите што се предмет на овој закон е 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги (во понатамошниот текст: Агенцијата)". Понатаму, 

"Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски  ус-

луги  е самостојно, независно и непрофитно регулатор-

но тело со статус на правно лице со јавни овластувања" 

(член 4), што значи дека Агенцијата  во своето работе-

ње е независна од другите државни органи или друго 

правно лице и треба да биде непристрасна кон нив. По-

натаму, согласно член 6 од законот каде се уредени 

надлежностите на Агенцијата, во став 1 алинеја 16 е 

уредено дека Агенцијата  "врши мерење на гледаноста 

и слушаноста на програмите односно програмските 

сервиси на радиодифузерите од Република Македо-

нија", додека во истиот член 6 став 2 е уредено дека 

"Начинот на мерење на гледаност или слушаност на 

програмите, односно програмските сервиси на радио-

дифузерите од Република Македонија го пропишува 

Агенцијата". Во членот 18 од Законот, покрај другите 

надлежности на Советот е утврдено дека "тој ги доне-

сува подзаконските акти кои произлегуваат од овој за-

кон".  

Анализата на наведените членови од Законот, упа-

тува на неспорни факти дека Агенцијата е надлежен 

орган за работите кои се предмет на тој Закон, дека 

Агенцијата е самостојно, независно и непрофитно ре-

гулаторно тело и дека Агенцијата е надлежна да врши, 

повторуваме да врши, мерење на гледаноста и слуша-

носта на програмите на програмските сервиси. Агенци-

јата исто така е надлежна да донесува подзаконски ак-

ти кои произлегуваат од овој закон, како што е случа-

јот и со надлежноста од членот 6 став 2 да го пропише 

начинот на мерење на гледаноста и слушаноста. И пок-

рај во одредена мера не прецизното и не јасно уредува-

ње од страна на законодавецот во членот 6, каде како 

надлежност, изворна, оргинерна на Агенцијата и доде-

лува да „врши мерење„ и поврзаноста со ставот 2 „да 

го пропише начинот на мерење„, сметаме дека Агенци-

јата е таа која треба да врши мерење на гледаноста и 

слушаноста, а начинот на кој ќе го спроведува мерење-

то и надлежноста самата Агенција да го пропише, како 

што впрочем и го пропишува со оспореното Упатство, 

треба да се однесува за Упатство за самата себе, за са-

мата Агенција како да го врши изворно мерењето, а не 

да делегира, да пренесува дел од својата законска над-

лежност и да иниицира формирање на друг правен суб-

јект кој ќе ја врши оваа законска надлежност на 

Агенцијата. Не случајно Агенцијата е надлежен орган 

за работите кои се предмет на Законот за аудио и ауди-

овизуелни медиумски услуги, не случајно е основан ка-

ко самостојно, независно и непрофитно тело со статус 

на правно лице со јавни овластвувања, овластувања 

кои не смее, бидејќи нема законски основ, да ги прене-

се на друг правен субјект како што со оспореното 

Упатство постапила Агенцијата пренесувајќи и на Ма-

кедонскиот комитет за мерење на публиката како про-

фитабилна стопанска интересна заедница регистрирана 

во Трговски регистар за вршење на трговска дејност, 

јавни овластвувања без законски основ. Никаде во За-

конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не е 

уредено дека Агенцијата за да ги операционализира 

своите надлежности (врз основа на оспореното упат-

ство) на предлог на Директорот на Агенцијата може да 

покрене иницијатива за формирање на иницијативен 

одбор кој ќе ја спроведе постапката  за основање на 

Македонски комитет  за мерење на публиката.  Во кон-

кретниот случај, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, впуштајќи се во операционализаци-

ја на одредбите од Законот по однос на начинот на ме-

рење на гледаноста и слушаноста на програмите, од-

носно програмските сервиси на радиодифузерите, да-

деното овластување го употребил во насока на изворно 

уредување на прашања кои се законска материја, па от-

тука, сметаме дека не може да се прифати дека донесе-

ното упатство  може да се смета како разработка на 

конкретна законска норма во функција на нејзино из-

вршување.  

Уште повеќе, во формираниот комитет кој е сто-

панска интерсна заедница, Агенцијата не е основач, 

видно од основачкиот акт и тековната состојба на Ко-

митетот, туку истата е член без право на глас,т.е. наб-

људувач, а за одделни работи и надзор. Се поставува 

прашање како во својство на набљудувач ќе ја врши со 

закон доверената надлежност и овластување да „врши 

мерење„? 

Доколку, сите органи и тела во Република Северна 

Македонија, кои имаат со закон доделени надлежности 

за разни области, почнат на ваков начин да ги операци-

онализираат односно разработуваат конкретните закон-

ски норми во функција на нивно извршување, со фор-

мирање на нови правни субјекти како надворешни тела 

од типот на во конкретниов случај Комитетот, тогаш ќе 

настане правен и институционален хаос, со извесна 

можност за дискрециони одлучувања, самоволие и зло-

употреби. Со оспореното Упатство, диреторот на 

Агенцијата со подзаконски акт си доделил низа на 

права, од типот да дава согласност и да одобрува, од-

носно си доделил низа на дискрециони овластувања да 

одлучува, што може да води кон арбитрерност и сери-

озно да влијае на правната сигурност и еднаквата по-
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ложба на субјектите на пазарот. Вакви овластувања за 

директорот на Агенцијата не се предвидени со ниту ед-

на одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги.  

Имајќи го предвид наведеното, сметаме дека Упат-

ството  за начинот на мерење на гледаноста и слуша-

носта на програмските сервиси на радиодифузерите не-

ма уставна и законска основа, од причини што со Упат-

ството како подзаконски акт не е направена разработка 

на законските одредби, туку напротив изворно се ут-

врдуваат критериуми врз основа на дискрециони ов-

ластувања на директорот и Советот да предлагаат и из-

бираат членови на Комитетот за мерење на гледаноста. 

2. Понатаму, видно од составот на Комитетот, це-

ниме дека  основањето на Комитетот како правно лице 

регистрирано во Трговскиот регистар од страна на ра-

диодифузерите чија гледаност и слушаност треба да се 

мери за што се плаќа определена висина  утврдена  со 

Одлука на Комитетот основано се поставува прашање-

то дали со тоа не се повредува членот 39 точка 2 алине-

ја 9 од Законот, според кој недозволена медиумска 

концетрација во смисла на овој закон постои  кога ра-

диодифузер емитува радио и телевизиска програма и се 

занимава со дејност на новинска агенција, друштво за 

реклама и пропаганда, друштво за истражување на па-

зарот и јавното мислење .......Во поткрепа на наведено-

то становиште Комисијата  за заштита на конкуренци-

јата, по барање на подносителот на иницијативата што 

е доставена до Уставниот суд, доставила одговор до 

Министерството за информатичко општество и адми-

нистрација. Според ставот, мислењето на Комисијата  

за заштита на конкуренцијата, извршувањето на над-

лежностите на регулаторното тело  кои се утврдени со 

законот не може да им се доверат на субјектите  учес-

ници на пазарот кои всушност истото регулаторно тре-

ба да ги регилира, бидејќи на тој начин  се создава си-

туација да самите субјекти учесници на пазарот намес-

то да бидат регулирани се ставаат во улога на регула-

тори, со што може значително да се наруши конку-

ренцијата на пазарот. Според нас, повеќе од јасно е де-

ка радиодифузерите Алфа, Сител, Телма, Канал 5 и Ал-

сат во никој случај не можеле да бидат основачи на Ко-

митетот, па ниту со согласност од Директорот и Сове-

тот на ААВМУ. Оттука, произлегува дека со одлука на 

Советот на Агенцијата и дадената согласност од Ди-

ректорот на Агенцијата спротивно на член 39 став 2 од 

Законот, е дозволена медиумска концентрација на ТВ 

радиодифузерите во друштва за истражување на паза-

рот и јавното мислење. 

Исто така, со оспореното Упатство се нарушува 

конкуренцијата на пазарот на радиодифузерите, и од-

редени правни лица ги става во повластена положба 

бидејќи без критериуми се избрани членовите на коми-

тетот од страна на директорот на Агенцијата, при што 

се дискриминирани национални телевизии, бидејќи им 

е ограничено правото тие да имаат членови во комите-

тот што е спротивно на член 55 од Уставот кој гаранти-

ра еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. 

Со оспореното Упатство се пропишуваат различни ви-

сини на надоместок за користење на податоците од ме-

рењето, зависно од тоа дали корисникот е или не е 

член на Комитетот, што несомнено ги корисниците ги 

става во нееднаква положба. 

3. Имајќи го предвид изнесеното, со оспореното 

упатство несомнено се повредуваат одредби на Уста-

вот, кои се однесуваат на владеењето на правото и сло-

бодата на пазарот и претприемништвото (член 8 став 1 

алинеја 3, член 51 и член 55 од Уставот), како и одред-

би од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-

луги (членови 2, 4, 5, 6, 9 и 39). 

Владеењето на правото подразбира дека сите акти 

на државните органи мора да бидат засновани на про-

писите содржани на највисокиот правен акт на држава-

та - Уставот и  подведување на сите органи на власта 

под Уставот и законите. Преку владеењето на правото, 

како темелна вредност на уставниот поредок на Репуб-

лика Северна Македонија, се обезбедува примена на 

правните норми и на конкретни случаи и таа примена 

претставува механизам кој го исклучува самоволието и 

арбитрерноста на носителите на власта, односно обез-

бедува супремација на правото преку почитување на 

начелото на уставност и законитост, како и слободите 

и правата на човекот и граѓанинот. Правната сигурност 

на граѓаните, исто така, е основа за функционирање на 

владеењето на правото. Владеењето на правото е га-

ранција за остварување на сите останати темелни вред-

ности на нашиот уставен поредок. 

Од наведените причини, а врз основа на изнесената 

анализа на уставните и законски одредби, силните ар-

гументи за несогласност на оспореното Упатство со 

член 8 став 1 алинеја 3, член 51 и член 55 од Уставот 

на Република Северна Македонија како и со членовите 

2, 4, 5, 6, 9 и 39 став 2 алинеја 9 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 

101/2014, 132/2014, 13/2016, 142/2016 и 132/2017),  и 

околностите за тоа што Судот не поведе постапка за 

оценување на уставност и законитоста на истото,  сог-

ласно член 25 став 6 од Деловникот на Судот го издво-

јуваме нашето мислење од донесеното Решение за не 

поведување на постапката. 

 

 Судии 

26 јули 2019 година д-р Дарко Костадиновски 

Скопје Сали Мурати 

 Вангелина Маркудова 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2943. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник 

на РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” 

бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ривати и горива за транспорт (“Службен весник на 

РСМ” бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за 

акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001...120/18 

и “Службен весник на РСМ” бр.108/2019), Законот за 

данокот на додадена вредност (“Службен весник на 

РМ” бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” 

бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина 

(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уред-

бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-

тување на надоместокот за задолжителни резерви на 

нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз 

и/или производство на нафтени деривати (“Службен 

весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Север-

на Македонија, на седницата одржана на 10.09.2019 го-

дина, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 66,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

   69,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

   61,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - Екстра 

лесно 1 (ЕЛ-1) 

   51,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     31,147 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 27,072 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 28,901 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 29,879 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 30,450 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   24,306 (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  и највисокиот на-

доместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 

денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазу-

тот М-1 НС. 

  

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е надоместокот за 

највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, 

Еуросупер БС-98,  Еуродизел БС (Д-Е V) и за Екстра 

лесно 1 (ЕЛ-1)  во износ од 4,60 денари/литар, и вклу-

чени транспортни трошоци од склад до бензински ста-

ници во износ од  0,75  денари/литар за сите нафтени 

деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,050 (денари/килограм) 
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Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 21,764 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 22,054 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,360 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

   6,304 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 11.9.2019 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија” и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-2972/1  

10 септември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2944. 

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 од Правилни-

кот за лиценци („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.51/19 и 54/19), постапувајќи по Барање-

то за издавање на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност трговија со природен гас, УП1 бр.11-59/19 од 8 јули 

2019 година на Друштвото за производство, промет и 

услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Регу-

латорната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија на седницата одржана на 4 

септември 2019 година,  донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН 

ГАС 

 

1. На Друштвото за производство, промет и услуги 

СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје му се издава 

лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со 

природен гас. 

2. Лиценцатата за вршење на енергетската дејност 

трговија со природен гас е утврдена во Прилог 1, кој-

што е составен дел на оваа Oдлука. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“ и на веб страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 11-59/19  

4 септември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

Прилог 1 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство, промет и услуги СУ-

ПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на 

Булевар Борис Трајковски бр.68 Скопје - Кисела Вода, 

Република Северна Македонија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата: Трговија со природен гас 

 

3. Датум на издавање на лиценцата: 4 септември 

2019 година 

 

4. Период на важење на лиценцата: 10 години 

 

5. Датум на важење на лиценцата: 4 септември 

2029 година 

 

6. Евидентен број на издадената  лиценца: ПГ-

ТРГ-41-2019 

 

7. Единствен матичен број: 4258339 

 

8. Единствен даночен број: 4030991106643 

 

9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа 

лиценца, се смета купување природен гас на пазарот на 

природен гас во Република Северна Македонија или 
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странство, заради продажба на други трговци, снабду-

вачи, потрошувачи кои ги исполнуваат условите за са-

мостојно учество на пазар, операторот на системот за 

пренос на природен гас и операторот на системот за 

дистрибуција на природен гас, како и за продажба во 

странство.  

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија 

на Република Северна Македонија и странство. 

 

11. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен: 

- на операторот на системот за пренос на природен 

гас и операторот на пазарот на природен гас навремено 

да им ги доставува информациите за количините на 

природен гас и соодветниот временски распоред опре-

делен во сите договори за купопродажба на природен 

гас, како и од договорите за прекугранични трансакции 

преку системот за пренос на природен гас, во соглас-

ност со правилата за пазар на природен гас и правилата 

за доделување на прекугранични преносни капацитети, 

- во случаите кога врши прекугранични трансакции 

на природен гас, е должен да обезбеди доволен прено-

сен капацитет, вклучувајќи прекуграничен и/или дис-

трибутивен капацитет и системски услуги, во соглас-

ност со Законот за енергетика и прописите и правилата 

донесени врз основа на Законот за енергетика, 

- да ги исполни барањата за финансиски гаранции 

утврдени од страна на операторот на системот за пре-

нос на природен гас и за обврските за балансирање на 

предвидените и реализираните трансакции со природен 

гас, 

- по барање на Регулаторната комисија за енерге-

тика, навремено да ги достави информации и извештаи 

за трансакциите со природен гас и деловните активнос-

ти во Република Северна Македонија, 

- да им фактурира на своите потрошувачи за испо-

рачаниот природен гас, како и за преносниот капацитет 

и/или дистрибутивниот капацитет, доколку за нивното 

обезбедување е овластен од страна на потрошувачот, 

- да обезбеди доверливост на податоците за количи-

ните на природен гас испорачани на потрошувачите, 

- да обезбеди непречена и континуирана испорака 

на природен гас на купувачите со кои има склучено до-

говори, 

- да обезбеди природниот гас кој што го испорачува 

да ги исполнува условите за квалитет определени со 

склучените договори, како и пропишаните норми за 

квалитетот, 

- да доставува податоци и информации согласно 

правилникот за начинот и постапката за следење на  

функционирањето на пазарите на енергија, 

- да води одвоено сметководство за секоја поеди-

нечна енергетска дејност што ја врши или други деј-

ности кои ги извршува, 

- да доставува известувања за сите околности, нас-

тани и промени кои што имаат или би можеле да имаат 

влијание врз вршењето на енергетската дејност, 

- да ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на 

потрошувачите, заштита на животната средина, животот 

и здравјето на луѓето и заштита при работа, 

- да им овозможува на Регулаторната комисија за 

енергетика, Комисијата за заштита на конкуренцијата и 

на Секретаријатот на Енергетската заедница, увид во 

податоци кои се однесуваат на сите нивни трансакции 

за купопродажба на природен гас со потрошувачите 

што ги исполнуваат условите за самостојно учество на 

пазарот на природен гас, како и со операторот на сис-

темот за пренос на природен гас, операторот на систе-

мот за дистрибуција на природен гас или операторот на 

пазарот на природен гас најмалку за период од  послед-

ните пет години, 

- да овозможи непосреден увид по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика, во целокупната до-

кументација која што се однесува на вршењето на 

енергетската дејност за која што е издадена лиценцата,  

во согласност со Правилникот за лиценци. 

 

12. Обврска за доставување на годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за финансиско-

то и деловното работење во претходната година. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 

се доставува во електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. набавена и продадена количина на природен гас 

во текот на годината, 

2. годишна завршна сметка со сите прилози, 

3. кадровска екипираност, обука и стручно усов-

ршување на вработените, 

4. обезбедување на услови за сигурно, континуира-

но и квалитетно вршење на дејноста. 

 

13. Менување, продолжување, пренос, престану-

вање, суспендирање и одземање на лиценцата 

Менување, продолжување, пренос, престанување, 

суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши 

во согласност со одредбите од Законот за енергетика и 

Правилникот за лиценци. 

 

14. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува об-

врските содржани во оваа лиценца, Регулаторната ко-

мисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци.  
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

 

 

 

 
 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
13. 

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ број 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/797  НА СО-
ВЕТОТ ОД 17 МАЈ 2019 ГОДИНА ЗА  РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ САЈБЕРНАПАДИ КОИ ЈА  

ЗАГРОЗУВААТ  УНИЈАТА ИЛИ  НЕЈЗИНИТЕ ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/797 на Советот од 17 

мај 2019 година за  рестриктивни мерки против сајбернапади кои ја загрозуваат Унијата или нејзините земји 
членки. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
- ембарго на стоки и услуги; 
- финансиски мерки, 
- забрана за влез во Република Северна Македонија;  
- други рестриктивни мерки согласно меѓународното право. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за економија, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управата за фи-
нансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.  

 
Член 4 

Одлуката (ЗНБП) 2019/797 на Советот од 17 мај 2019 година за  рестриктивни мерки против сајбернапади 
кои ја загрозуваат Унијата или нејзините земји членки во оригинал на англиски и во превод на македонски ја-
зик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.   

 
Член 5 

Рестриктивните мерки против сајбернапади кои ја загрозуваат Унијата или нејзините земји членки ќе се 
применуваат до 18 мај 2020 година. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
       Бр. 45-6437/1 Заменик на претседателот 
3 септември 2019 година на Владата на Република 
           Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
	



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 3 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 4 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 5 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Стр. 6 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 7 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Стр. 8 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 9 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 10 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 11 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 12 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 13 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 14 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 15 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 16 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 17 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 18 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 19 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

14. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/870 НА СО-
ВЕТОТ ОД 27 МАЈ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/413/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ  

МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/870 на Советот од 27 

мај 2019 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран. 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
- ембарго на оружје, 
- ембарго на стоки, 
- финансиски мерки  и 
- забрана за влез во Република Северна Македонија. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството 
за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните 
мерки.  

 
Член 4 

Одлуката (ЗНБП) 2019/870 на Советот од 27 мај 2019 година за изменување на Одлуката 2010/413/ЗНБП за 
рестриктивни мерки против Иран во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во при-
лог и е составен дел на оваа одлука.   

 
Член 5 

Рестриктивните мерки против Иран се воведуваат на неопределено време. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

       Бр. 45-6438/1 Заменик на претседателот 
3 септември 2019 година на Владата на Република 
           Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
 



 
 
Стр. 20 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 21 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 22 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 23 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 24 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 25 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 26 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 27 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 28 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 29 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 30 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 31 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. 
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки (,,Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 септември 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/806 НА СО-
ВЕТОТ ОД 17 МАЈ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ 

МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/806 на Советот од 17 

мај 2019 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за  рестриктивни мерки против Сирија. 
 

Член 2 
Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
- ембарго на оружје, 
- ембарго на стоки и услуги,  
- финансиски мерки и 
- забрана за влез во Република Северна Македонија. 
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството 
за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните 
мерки.  

 
Член 4 

Одлуката (ЗНБП) 2019/806 на Советот од 17 мај 2019 година за изменување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за  
рестриктивни мерки против Сирија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во при-
лог и е составен дел на оваа одлука.   

 
Член 5 

Рестриктивните мерки против Сирија се продолжуваат до 1 јуни 2020 година. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

     Бр. 45-6439/1 Заменик на претседателот 
3 септември 2019 година на Владата на Република 
          Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 



 
 
Стр. 32 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 33 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 34 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 35 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 36 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
10 септември 2019                                              Бр. 186 - Стр. 37 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
 



 
 
Стр. 38 - Бр. 186                                              10 септември 2019 

 
ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 

ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 
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