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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2660.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам 

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА

I
Г. Игор Есмеров  се поставува на должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија во Унгарија, со седиште во Будимпешта. 

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 4 Претседател
13 јуни 2014 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.
__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2661.
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 28 
мај 2014 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 17 став 1 точка 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 16/2011, 136/2011 и 79/2013 и 164/2013).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стрезо Стрезовски од 
Скопје, со Решение У. бр. 93/2013 од 12 март 2013 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 
одредбата од Законот означен во точка 1 од оваа од-
лука, затоа што основано се постави прашањето за неј-
зината согласност со Уставот.

Стр.
2681. Заклучок од Регулаторна комисија 

за енергетика на Република Македо-
нија ........................................................ 11

2682. Заклучок од Регулаторна комисија 
за енергетика на Република Македо-
нија ........................................................ 12
Огласен дел....................................... 1-36

4. Судот на седницата утврди дека според член 17 
став 1 точка 4 од Законот за енергетика, за член на Регу-
латорната комисија за енергетика може да биде имену-
вано лице, државјанин на Република Македонија, кое 
ги исполнува следниве услови: да има препорака од 
три лица со најмалку десет години искуство во енерге-
тиката, економијата или правото од кои најмалку 
двајца се доктори на науки.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владее-
њето на правото е темелна вредност на уставниот поре-
док на Република Македонија.

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 
Македонија се еднакви во слободите и правата независ-
но од полот, расата, бојата на кожата, националното и 
социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 23 од Уставот, секој граѓанин има 
право да учествува во вршењето на јавни функции. 

Според член 51 од Уставот во Република Македони-
ја законите мора да бидат во согласност со Уставот, а 
сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е дол-
жен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 1 од Законот за енергетика , со овој за-
кон се уредуваат:

1) целите на енергетската политика и начинот на 
нејзината реализација;

2) енергетските дејности и начинот на регулирање-
то на енергетските дејности;

3) изградбата на енергетските објекти;
4) статусот и надлежноста на Регулаторната комиси-

ја за енергетика на Република Македонија;
5) пазарот на електрична енергија, пазарот на приро-

ден гас, пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и 
горива за транспорт и пазарот на топлинска енергија;

6) условите за остварување на енергетска ефикас-
ност и промоција на користењето на обновливите изво-
ри на енергија и

7) други прашања од значење за енергетиката.
Регулирањето на прашањата поврзани со вршењето 

на енергетските дејности определени со овој закон, спо-
ред член 15 став 1 од Законот, ги врши Регулаторната 
комисија за енергетика. Според став 2 на истиот член, 
Регулаторната комисија за енергетика е независна во 
своето работење и одлучување во рамките на надлеж-
ностите утврдени со овој закон. Регулаторната комиси-
ја за енергетика, според став 3 на истиот член, има свој-
ство на правно лице.

Според член 16 став 1 од Законот, Регулаторната ко-
мисија за енергетика е составена од пет члена од кои 
еден е претседател. Согласно став 2 на истиот член, чле-
новите и претседателот на Регулаторната комисија за 
енергетика на предлог на Владата на Република Маке-
донија ги именува и разрешува Собранието на Републи-
ка Македонија, имајќи ја предвид соодветната и правич-
ната застапеност на припадниците на сите заедници. 
Според став 5 на истиот член, функцијата член на Регу-
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латорната комисија за енергетика се врши професионал-
но и е неспојлива со извршување на друга јавна фун-
кција или функција во политичка партија или работно 
место. На членот на Регулаторната комисија за енерге-
тика му престанува јавната функција или функцијата 
во политичка партија по сила на закон на денот на него-
вото именување. Доколку членот на Регулаторната ко-
мисија за енергетика пред именувањето бил во работен 
однос, работниот однос му мирува. 

Со член 17 од Законот се утврдени условите кои тре-
ба да ги исполнува лице, државјанин на Република Ма-
кедонија, за да може да биде именуван за член на Регу-
латорната комисија за енергетика, и тоа:

1) да има завршено најмалку високо образование од 
областа на електротехниката, машинството, технологи-
јата, економијата или правото;

2) во последните 15 години пред именувањето да 
има најмалку десет години работно искуство во енерге-
тиката;

3) најмалку една година пред изборот за член на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да не бил член на 
надзорен или управен одбор или одбор на директори во 
друштво кое врши регулирана енергетска дејност и

4) да има препорака од три лица со најмалку десет 
години искуство во енергетиката, економијата или пра-
вото од кои најмалку двајца се доктори на науки. 

Со иницијативата се оспорува уставноста на член 
17 став 4 од Законот, затоа што, според подносителот 
на иницијативата, постоење и користење на „препо-
раки“, како услов за избор на јавни функции, не било 
предвидено со Уставот или со било кој закон на Репуб-
лика Македонија, поради што оваа одредба не била во 
согласност со членовите 8 став 1 алинеја 3, член 9 и 
член 23 од Уставот.

Во одговор на ова прашање Судот го имаше пред-
вид следното.

Уставот не ги пропишува условите за здобивање на 
јавна функција (член 23), од каде произлегува дека вак-
вата функција може да се добие само под услови пропи-
шани со закон. Оттука, легитимно право на законодаве-
цот е да пропише посебни услови за вршење на опреде-
лени јавни функции, во конкретниов случај, да ги про-
пише потребните услови за именување член на Регула-
торната комисија за енергетика. Притоа, законодавецот 
мора да води сметка дека Уставот гарантира дека граѓа-
ните се еднакви во слободите и правата независно од 
полот, расата, бојата на кожата, националното и соци-
јалното потекло, политичкото и верското уверување, 
имотната и општествената положба, односно дека гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви (член 9 од 
Уставот).

Пропишувањето на условите за именување на член 
на Регулаторната комисија за енергетика со член 17 од 
Законот претставува операционализирање на уставната 
определба дека секој граѓанин има право да учествува 
во вршењето на јавни функции под исти услови, од кој 
аспект, според Судот, нема повреда на уставното наче-
ло за еднаквост на граѓаните пред Уставот и закон.

Меѓутоа, за барањето на препорака од три лица со 
најмалку десет години искуство во енергетиката, еконо-
мијата или правото од кои најмалку двајца се доктори 
на науки, како услов за именување на наведената јавна 

функција, според Судот, основано се поставува праша-
њето дали станува збор за услов кој е објективен, неп-
ристрасен и применлив за сите кандидати и дали е во 
согласност со начелото на владеењето на правото.

За Судот не е спорно дека законодавецот, имајќи ја 
предвид улогата на Регулаторната комисија за енергети-
ка како независен и стручен орган во вршењето на сво-
јата дејност, како и комплексноста на работите што ги 
извршува, има основ да пропише услови со кои ќе овоз-
можи за член на оваа комисија да бидат именувани 
стручни и искусни лица кои ќе можат да ги задоволат и 
исполнат потребите и очекувањата од извршување на 
една особено значајна и специфична јавна функција, ка-
ко наведената. Меѓутоа, барањето на наведените препо-
раки сепак упатува на субјективна оценка за тоа дали 
одредено лице ги исполнува законски пропишаните ус-
лови за именување на јавната функција, што може да 
го доведе во прашање тестот на објективност и неприс-
трасност. Ова особено што според начинот на кој е про-
пишан овој услов, како елиминирачки (не како допол-
нителен), произлегува дека недоставувањето на трите 
препораки би значело дека лицето не ги исполнува ус-
ловите за вршење на оваа јавна функција, односно нес-
порно произлегува дека фактот за тоа дали одредено ли-
це ќе биде именувано на функцијата не зависи само од 
факти и докази кои се објективно мерливи и кои се до-
кажуваат со документи како јавни исправи (доказ за об-
разование и работно искуство), туку се бара и субјек-
тивна оценка од трети лица за тоа дали кандидатот би 
можел успешно да ја извршува функцијата. Тоа значи 
дека од субјективната проценка и во крајна линија вол-
ја на трети лица да дадат соодветна препорака, зависи 
дали лицето ќе ги исполни бараните законски услови за 
извршување на функцијата.

Поради наведеното, на овој начин пропишаниот ус-
лов за именување на член на Регулаторната комисија за 
енергетика не ги задоволува критериумите на објектив-
ност, непристрасност и применливост, како елементи 
на владеењето на правото, поради што Судот оцени де-
ка член 17 став 4 од Законот за енергетика не е во сог-
ласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Иванов-
ски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Му-
рати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

У. бр. 93/2013 Претседател  
 28 мај 2014 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија,
Елена Гошева, с.р.

_________
2662.

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 28 
мај 2014 година, донесе
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О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 12 став 1 точка 10 од Правил-
никот за спроведување на Законот за акцизите (”Служ-
бен весник на Република Македонија” број 40/2001, 
72/2001, 89/2001, 50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 
6/2004, 6/2005, 44/2006, 137/2006, 25/2008, 54/2008, 
125/2008, 53/2009, 94/2009, 122/2009, 46/2010, 85/2010, 
156/2010, 29/2012 и 106/2012).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или деј-
ствија преземени врз основа на Правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Јулијана Масларкова од 
Скопје, со Решение У. бр. 149/2013 од 9 април 2013 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на одредбата од Правилникот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со Уставот и со за-
кон.

5. Судот на седницата утврди дека според член 12 
точка 10 од Правилникот за спроведување на Законот 
за акцизите, барањето за издавање на акцизна дозвола 
што се поднесува до Царинската управа треба да сод-
ржи уверение дека против барателот не се води кривич-
на постапка, издадена од надлежен суд. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владее-
њето на правото е темелна вредност на уставниот поре-
док на Република Македонија.

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Согласно 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. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.

Со Законот за акцизите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010, 24/2011, 55/2011, 135/2011 и 82/2013) се уреду-
ваат акцизите кои се наплаќаат посредно или непосре-
дно за потрошувачка на територијата на Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: акцизна територија), 
на: минерални масла, алкохол и алкохолни пијалаци и 
тутунски добра (член 1).

Во членот 2 на овој закон се дефинираат поимите 
употребени во Законот. Така, одделните поими употре-
бени во овој закон го имаат следново значење:

в) Акцизен склад: секое место, на кое под услови ут-
врдени со овој закон, во постапка на непостоење на ус-
лови за настанување на акцизен долг од страна на има-
тел на акцизна дозвола се произведува, складира, при-
ма или испраќа добро подлежно на акциза;

г) имател на акцизна дозвола: е лице, овластено од 
надлежниот орган, при извршувањето на својата деј-
ност во постапка на непостоење на услови за настанува-
ње на акцизен долг во акцизен склад да произведува, 

складира, прима или испраќа добра подлежни на ак-
циза.

Според член 6 став 1 од Законот, акцизна дозвола 
може да стекне само лице кое ги исполнува следниве 
услови:

1) врши или има намера самостојно да врши деј-
ност и има седиште во Република Македонија;

2) води уредно деловни книги согласно со важечки-
те прописи и редовно поднесува годишни пресметки во 
последните две години;

3) против кое не е покрената постапка за стечај, од-
носно ликвидација и

4) редовно ги исполнува даночните и царинските об-
врски.

Согласно член 7 став 1 од Законот, акцизната дозво-
ла се издава врз основа на писмено барање. Според 
став 2 на истиот член, писменото барање од ставот 1 на 
овој член треба задолжително да ги содржи следниве 
податоци: опис на дејноста и вид на акцизното добро за 
кое се бара акцизна дозвола; идентификација на лицето 
кое побарало акцизна дозвола; исполнетост на услови 
за спроведување на надзор на надлежните органи; при-
рода и опис на поединечни производни постапки; пода-
тоци за уредите кои овозможуваат мерење на произве-
дените, преработените, складираните и испорачаните 
акцизни добра, согласно со меѓународните стандарди; 
начин на испорака на акцизните добра, висина на соп-
ственичкиот капитал и на капиталот на содружниците, 
планирано годишно производство по количина, локаци-
ја и опис на производните и складишните простории. 
Лицата кои се заведени во трговски или судски регис-
тар треба да приложат извод од регистрација.

Според член 8 од Законот, акцизната дозвола ја из-
дава Царинската управа (став 1). Акцизната дозвола се 
издава на подносителот на барањето и истата може да 
се отповика (став 2). Во акцизната дозвола треба да се 
наведат: имателот на акцизна дозвола, локацијата на ак-
цизниот склад, односно складовите; видовите акцизни 
добра кои можат да се произведуваат, складираат, при-
маат и испраќаат во и од акцизниот склад; другите об-
врски на имателот на акцизниот склад; начинот на обез-
бедување на плаќањето на акцизата; кој орган е надле-
жен за надзор и периодот за кој се издава акцизната доз-
вола (став 5).

Според член 58 од Законот, поблиски прописи за 
спроведување на овој закон донесува министерот за фи-
нансии.

Со Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите, донесен од министерот за финансии, помеѓу 
другото се уредува и содржината на барањето за издава-
ње на акцизна дозвола. Покрај другите пропишани по-
датоци, кон барањето за издавање акцизна дозвола, спо-
ред оспорениот член 12 став 1 точка 10 од Правилни-
кот, треба да се приложи и уверение дека против бара-
телот не се води кривична постапка, издадено од надле-
жен суд. Наведената одредба е содржана во основниот 
текст на Правилникот сметано од неговото донесување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
40/2001 од 22 мај 2001 година) и не е изменета и покрај 
бројните изменувања и дополнувања на Правилникот.
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Според Судот, наводите во иницијативата дека со 
оспорената одредба се повредува уставното начело на 
презумпција на невиност, се основани поради след-
ното:

Од содржината на членот 13 од Уставот произлегу-
ва дека лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за 
невино се додека неговата вина не биде утврдена со 
правосилна судска одлука. Во наведената уставна од-
редба се утврдува принципот на презумпција на неви-
ност на лицето до правосилноста на судската одлука, 
како еден од принципите на казнено-правниот однос. 
Овој принцип е застапен и во Законот за кривичната по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 150/2010 и 100/2012), каде што во член 2 став 1 од 
Законот се пропишува дека лицето обвинето за кривич-
но дело ќе се смета за невино сè додека неговата вина 
не биде утврдена со правосилна судска пресуда, а спо-
ред став 2 на истиот член, државните органи, средства-
та за јавно информирање и другите субјекти се должни 
да се придржуваат до правилото од ставот 1 на овој 
член, а со своите јавни изјави за постапката што е во 
тек не смеат да ги повредат правата на обвинетиот и 
оштетениот, како и судската независност и непристрас-
ност. 

Значењето на принципот на презумпцијата на неви-
ност, меѓу другото, се состои и во тоа обвинетото лице 
да не може да трпи ниедна правна последица пред пра-
восилноста на судската пресуда, ниту да се смета како 
виновно, односно осудено.

Имајќи го предвид наведеното, како и содржината 
на оспорената одредба според која кон барањето за из-
давање на акцизна дозвола треба да се приложи и увере-
ние издадено од надлежен суд дека против барателот 
не се води кривична постапка, произлегува дека со ос-
порената одредба од Правилникот се повредува принци-
пот на презумпција на невиност утврден во член 13 
став 1 од Уставот и член 2 од Законот за кривичната по-
стапка, што воедно укажува и на повреда на принципот 
на владеењето на правото како темелна вредност на ус-
тавниот поредок на Република Македонија, утврден во 
членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

Ова од причини што, во конкретниот случај, лицето 
кое поднесува барање за издавање на акцизна дозвола, 
која законодавецот пропишал дека е задолжителна за 
лицата кои сакаат да произведуваат, складираат, прима-
ат или испраќаат добра подлежни на акциза во поста-
пка на непостоење на услови за настанување на акци-
зен долг (член 5 став 2 од Законот), со оспорената од-
редба се смета за виновно за сторено кривично дело 
пред да биде утврдена неговата вина со правосилна суд-
ска одлука поради што таа одредба по својата суштина 
во овој дел всушност е казнена одредба, односно има 
елементи на правна последица од осуда врз лицето што 
не произлегува од осудата, но настапува по сила на за-
конот (ex lege) и на овој начин се проширува правното 
дејство на осудата, за што не постои уставен основ. 

Дополнително, Судот имаше предвид дека об-
врската за доставување на уверението дека против лице-
то не се води кривична постапка, не произлегува од За-
конот за акцизите, туку е изворно утврдена со Правил-

никот. Ова затоа што законодавецот, во член 7 став 2 
од Законот за акцизите пропишал кои податоци треба 
да бидат содржани во барањето за издавање на акцизна 
дозвола, а оспореното уверение не е дел од овие пода-
тоци, од каде произлегува дека со Правилникот, како 
подзаконски акт, се пропишани одредени обврски за 
граѓаните, надвор од закон, што уставно правно не е 
дозволено. 

Поради наведеното, Судот оцени дека член 12 став 
1 точка 10 од Правилникот за спроведување на Законот 
за акцизите не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 
3, член 13 став 1 и член 51 од Уставот, член 2 од Зако-
нот за кривичната постапка, како и со член 7 став 2 од 
Законот за акцизите.

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Иванов-
ски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Му-
рати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

У. бр. 149/2013 Претседател  
 28 мај 2014 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија,
Елена Гошева, с.р.

_________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

2663.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Мали Влај, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Мали Влај, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Мали Влај.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10465/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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2664.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е  Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Јабланица-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Јабланица-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Јабланица-Вон-град .

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10466/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

2665.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Острилци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Острилци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Острилци.

 
Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10467/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

2666.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Липов Дол, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Липов Дол, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Липов Дол.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10468/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

2667.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден 2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Црни Врx, која е во надлежност 
на одржување на Центар  за катастар на недвижности  
Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Црни Врx, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Црни  Врx.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10469/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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2668.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Маркова  Сушица, која е во над-
лежност на одржување на Центар  за катастар на нед-
вижности  Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Маркова  Сушица, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Маркова Сушица.

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10470/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

2669.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Лажани, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности  
Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Лажани, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Лажани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10471/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

2670.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  02.06.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Витанци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Витанци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Витанци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10472/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

2671.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  02.06.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Дебреште-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделение за катастар на 
недвижности  Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Дебреште-Вон-град, престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина  Дебреште-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10473/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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2672.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Корешница, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Неготино.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Корешница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Корешница.

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10474/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

2673.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е  Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Вирче, која е во надлежност на од-
ржување на Одделение за катастар на недвижности  
Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Вирче, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина  Ви-
рче.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10475/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

2674.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  02.06.2014 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Арбасанци, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Арбасанци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Арбасанци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10476/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

2675.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е  Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Стануловци, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Свети Николе.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Стануловци, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Стануловци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10477/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
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2676.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Иванчишта, која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижнос-
ти  Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Иванчишта, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина 
Иванчишта.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10478/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.
__________

2677.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ

ПЛАНОВИ

На ден  2.6.2014 година се става во примена базата 
на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Бозовце-вонград, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Бозовце-вонград, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Бозовце-вонград.

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 09-10479/1
2 јуни 2014 година Директор,

Скопје Славче Трпески с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2678.
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Зако-
нот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 
50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 
38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 
и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уред-
бата за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на наф-
та и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати (“Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 16.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 41,940
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 43,304

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 41,395

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 41,035

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 34,194

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што:

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа:

  
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 81,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 82,50
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б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 68,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 57,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 41,871

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука.

 Цените од сите четири ценовни групи 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 производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  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:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,034
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,941

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,202

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.06.2014 го-
дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1350/1
16 јуни 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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2679.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 222 од Законот за оп-
шта управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11) на ден 12.6.2014 
година, донесе 

З А К Л У Ч О К

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр.08-58/14 од 29.05.2014 година, објавено во „Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.87/14, зборо-
вите: „инсталирана моќност од 992,22 kW“ се менуваат 
и гласат: „инсталирана моќност од 999,22 kW“.

2. Во точка 2, алинеја 5 зборовите: „инсталирана 
моќност на електроцентралата: 992,22 kW“ се менуваат 
и гласат: „инсталирана моќност на електроцентралата: 
999,22 kW“.

3. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство решението што се исправа.

О б р а з л о ж е н и е

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на 29.5.2014 година донесе Решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија УП1 бр.08-58/14.

Во решението направена е наведената грешка, пора-
ди што во смисла на член 222 од Законот за општата уп-
равна постапка истата требаше да се исправи.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој заклучок може да 
се поднесе жалба до Комисијата за  решавање на жалби 
од областа на енергетиката, преку Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија во рок од 
15 дена од денот на доставувањето, согласно член 31, 
став 1 од Законот за енергетика.

 
   УП1 Бр. 08-58/14
12 јуни 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
___________

2680.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 222 од Законот за оп-
шта управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11) на ден 
12.06.2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија УП1 бр.08-59/14 од 
29.05.2014 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.87/14, зборовите: „инсталира-
на моќност од 992,22 kW“ се менуваат и гласат: „инста-
лирана моќност од 999,22 kW“.

2. Во точка 2, алинеја 5 зборовите: „инсталирана 
моќност на електроцентралата: 992,22 kW“ се менуваат 
и гласат: „инсталирана моќност на електроцентралата: 
999,22 kW“.

3. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство одлуката што се исправа.

О б р а з л о ж е н и е

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на 29.05.2014 година донесе Одлука за ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр.08-59/14.

Во одлуката направена е наведената грешка, поради 
што во смисла на член 222 од Законот за општата уп-
равна постапка истата требаше да се исправи.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој заклучок може да 
се поднесе жалба до Комисијата за  решавање на жалби 
од областа на енергетиката, преку Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија во рок од 
15 дена од денот на доставувањето, согласно член 31, 
став 1 од Законот за енергетика.

 
   УП1 Бр. 08-59/14
12 јуни 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
___________

2681.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 222 од Законот за оп-
шта управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11) на ден 
12.06.2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр.08-60/14 од 29.05.2014 година, објавено во „Служ-
бен весник на Република Македонија“, бр.87/14, зборо-
вите: „инсталирана моќност од 992,22 kW“ се менуваат 
и гласат: „инсталирана моќност од 999,22 kW“.

2. Во точка 2, алинеја 5 зборовите: „инсталирана 
моќност на електроцентралата: 992,22 kW“ се менуваат 
и гласат: „инсталирана моќност на електроцентралата: 
999,22 kW“.

3. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство решението што се исправа.

О б р а з л о ж е н и е

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на 29.05.2014 година донесе Решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија УП1 бр.08-60/14.

Во решението направена е наведената грешка, пора-
ди што во смисла на член 222 од Законот за општата уп-
равна постапка истата требаше да се исправи.
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ПРАВНА ПОУКА: Против овој заклучок може да 
се поднесе жалба до Комисијата за  решавање на жалби 
од областа на енергетиката, преку Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија во рок од 
15 дена од денот на доставувањето, согласно член 31, 
став 1 од Законот за енергетика.

    
   УП1 Бр. 08-60/14
12 јуни 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
___________

2682.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 222 од Законот за оп-
шта управна постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11) на ден 
12.06.2014 година, донесе 

З А К Л У Ч О К

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повлас-
тена тарифа на електрична енергија произведена од об-
новливи извори на енергија УП1 бр.08-61/14 од 
29.05.2014 година, објавено во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“, бр.87/14, зборовите: „инсталира-
на моќност од 992,22 kW“ се менуваат и гласат: „инста-
лирана моќност од 999,22 kW“.

2. Во точка 2, алинеја 5 зборовите: „инсталирана 
моќност на електроцентралата: 992,22 kW“ се менуваат 
и гласат: „инсталирана моќност на електроцентралата: 
999,22 kW“.

3. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој 
има правно дејство одлуката што се исправа.

О б р а з л о ж е н и е

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на 29.05.2014 година донесе Одлука за ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија УП1 
бр.08-61/14.

Во одлуката направена е наведената грешка, поради 
што во смисла на член 222 од Законот за општата уп-
равна постапка истата требаше да се исправи.

ПРАВНА ПОУКА: Против овој заклучок може да 
се поднесе жалба до Комисијата за  решавање на жалби 
од областа на енергетиката, преку Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија во рок од 
15 дена од денот на доставувањето, согласно член 31, 
став 1 од Законот за енергетика.

     
   УП1 Бр. 08-61/14
12 јуни 2014 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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