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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1542. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 

 
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

данокот на добивка, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 јуни 2010 година. 
 

     Бр. 07-2998/1                                 Претседател 
29 јуни 2010 година                на Република Македонија,                       
          Скопје                                  Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 
 

Член 1 
Во Законот за данокот на добивка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ брoj 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 
120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), во членот 36-г 
ставот 3 се менува и гласи: 

„Износот којшто се распределува во вид на диви-
денди и други распределби од добивката, било да е во 
паричен или непаричен облик, се оданочува во момен-
тот на нивната исплата, освен дивидендите коишто да-
ночниот обврзник ги исплатува на правни лица рези-
денти на Република Македонија.“ 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN  

MBI FITIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatimin mbi fitim ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë", numër 80/93, 33/95, 43/95, 
71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 
120/2005, 139/2006, 160/2007 dhe 159/2008), në nenin 
36-g paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 

"Shuma e cila shpërndahet në formë të dividendave dhe 
shpërndarjeve tjera të fitimit, qoftë në formë monetare ose 
jomonetare, tatimohet në momentin e pagesës së tyre, 
përveç dividendave të cilat tatimpaguesi ua paguan 
personave juridikë rezidentë në Republikën e 
Maqedonisë." 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1543. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците за локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07 и 156/09), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.06.2010 година,  донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕ-
РИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ 
ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 
утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотации од областа на културата, по општините и Гра-
дот Скопје во 2011 година.  
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Член 2 
Согласно со Буџетот на Република Македонија за 

2011 година финансирање на пренесените надлежности 
од областа на  културата ќе се врши во раздел 18010, 
Подпрограма А2 - пренесување на надлежностите на 
Единиците на локалната самоуправа, на ставка 443, 
преку блок дотации.  

 
Член 3 

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, 
наменски се распределуваат на општините и на Градот 
Скопје, за пренесените надлежности од областа на кул-
турата. 

 
Член 4 

Средствата определени како блок дотација за 2011 
година се наменети за: 

- Стоки и услуги на пренесените надлежности од 
областа на културата  

- Програмски активности на пренесените надлежно-
сти од областа на библиотекарство, музичка и сценско-
уметничка и музејска дејност 

- Програмски активности од јавен интерес од локал-
но значење од областа на културата во општините во 
кои нема национални и локални установи од областа на 
културата 

- Средства за  плати за вработените во локалните 
установи од областа на културата по општини.  

Распределбата на средствата од блок дотацијата за 
културата по општини се врши според формулатa: 

 
БДК = ∑ БДо               каде      о = 1,2,.....   ,z 
БДо =  Ибпо + НДКо 
Ибпо = (М х ∑ Ибплуо)  
НДК  = ∑ НДКо             
НДКо = СУЛУо  + ПАКо 
ПАКо  = (ПАК1 + ПАК2 + ПАК3) + ∑ ПАЛЗо 
ПАЛЗо = ПНДК / БО 
 
БДК – вкупна блок дотација за култура 
z – број на општини што се финансираат со блок 

дотации 
БДо – вкупна блок дотација за општина 
Ибпо – износ за бруто плати за вработените во оп-

штината  
НДКо –наменска дотација за култура за општина 
М – број на месеци во годината во кои општината 

ќе се финансира со блок дотации 
Ибплуо – износ за бруто плати за вработените во 

локалните установи од областа на културата во општи-
ната (Платите во установите од областа на културата се 
определуваат согласно Колективниот договор за култу-
ра („Службен весник на Република Македонија бр. 
41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на најниска 
плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу 
Министерството за култура и Самостојниот синдикат 
за образование, наука и култура на Република Македо-
нија - СОНК и според Колективните договори склуче-
ни на ниво на работодавец во установите од областа на 
културата).  

СУЛУо – трошоци за стоки и услуги за локалните 
установи од областа на културата од соодветната оп-
штина (затоплување, електрична енергија, водовод, ка-
нализација и ѓубретарина, осигурување на имотот).  

ПАКо – трошоци за програмски активности за кул-
турата во соодветната општина  

ПАК1 - трошоци за програмски активности на ло-
калните установи од областа на библиотекарството 

ПАК2 - трошоци за програмски активности на ло-
калните установи од областа на музичката и сценско-
уметничката дејност 

ПАК3  - трошоци за програмски активности на ло-
калните установи од областа на музејската дејност 

ПАЛЗо - трошоци за програмски активности од ја-
вен интерес од локално значење од областа на култура-
та во општини во кои нема национални и локални уста-
нови од областа на културата 

ПНДК – вкупен пораст на средствата за наменска 
дотација за култура во годишниот буџет 

БО – број на општини во кои нема национални и 
локални установи од областа на културата. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за пренесените надлеж-
ности од областа на културата ќе се насочуваат по оп-
штини и Градот Скопје од Буџетот на Република Маке-
донија преку Министерството за култура  по динамика 
договорена со Министерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, a ќе се применува од 1 јануари 2011 го-
дина. 

 
Бр.51-3221/1                     Заменик на претседателот 

22 јуни 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                               Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

1544. 
Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 

за финансирање на единиците за локалната самоупра-
ва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
61/04, 96/04, 67/07 и 156/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 го-
дина, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ-
ТЕ ДОТАЦИИ ВО КУЛТУРАТА ВО 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 
распределба на наменските дотации во културата, по 
општини и Градот Скопје во 2011 година.  

 
Член 2 

Со Буџетот на Република Македонија за 2011 годи-
на во раздел 18010, Програма А2-пренесување на над-
лежностите на Единиците на локалната самоуправа, на 
ставка 442, се утврдува наменска дотација за пренесе-
ните надлежности во културата.  
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Член 3 
Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, 

наменски се распределуваат на општините, за пренесе-
ните надлежности од областа на културата. 

 
Член 4 

Средствата определени како наменска дотација за 
2011 година се наменети за:  

- Стоки и услуги на пренесените надлежности од 
областа на културата  

- Програмски активности на пренесените надлежно-
сти од областа на библиотекарство, музичка и сценско-
уметничка и музејска дејност и 

- Програмски активности од јавен интерес од локал-
но значење од областа на културата во општините во 
кои нема национални и локални установи од областа на 
културата 

Распределбата на средствата од наменската дотаци-
ја се врши според формулата: 

 
НДК  = ∑ НДКо            каде      о = 1,2,.....   ,х 
НДКо = СУЛУо  + ПАКо 
ПАКо  = (ПАК1 + ПАК2 + ПАК3) + ∑ ПАЛЗо 
ПАЛЗо = ПНДК / БО 
    
НДК – вкупна наменска дотација за култура 
НДКо  – наменска дотација за култура за општина 
х – број на општини што се финансираат со намен-

ски дотации 
СУЛУо – трошоци за стоки и услуги за локалните 

установи од областа на културата од соодветната оп-
штина (затоплување, електрична енергија, водовод, ка-
нализација и ѓубретарина, осигурување на имотот).  

ПАКо – трошоци за програмски активности за кул-
турата во соодветната општина  

ПАК1 - трошоци за програмски активности на ло-
калните установи од областа на библиотекарството 

ПАК2 - трошоци за програмски активности на ло-
калните установи од областа на музичката и сценско-
уметничката дејност 

ПАК3  - трошоци за програмски активности на ло-
калните установи од областа на музејската дејност 

ПАЛЗо - трошоци за програмски активности од ја-
вен интерес од локално значење од областа на култура-
та во општини во кои нема национални и локални уста-
нови од областа на културата 

ПНДК – вкупен пораст на средствата за наменска 
дотација за култура во годишниот буџет 

БО – број на општини во кои нема национални и 
локални установи од областа на културата. 

 
Член 5 

Министерството за култура ќе ги преведува средс-
твата за наменски дотации за пренесените надлежности 
од областа на културата, на општините и на Градот 
Скопје, по динамика во договор со Министерството за 
финансии, согласно со Буџетот на Република Македо-
нија за 2011 година.  

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011. 

 
Бр.51-3222/1                     Заменик на претседателот 

22 јуни 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

1545. 
Врз основа на член 29 став 8 од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
22.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТА-
ЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - ВАРОВНИК 
НА ТУД „АМ- ИС ТРАНС“ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. 
ВЕЛЕШТА, СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ С.БОРОЕЦ,  

ОПШТИНА СТРУГА 
 

1. На ТУД „АМ- ИС ТРАНС“ ДООЕЛ увоз-извоз с. 
Велешта, Струга се доделува концесија за експлоатаци-
ја на минералната суровина - варовник на локалитетот 
с. Бороец, општина Струга, со површина на простор на 
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-
себно поврзани со праволинии, а точките дефинирани 
со координати како е дадено во табелава и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7.468.359,00 4.571.603,00 
Т-2 7.467.920,00 4.572.016,00 
Т-3 7.468.066,00 4.572.170,00 
Т-4 7.468.355,00 4.572.156,00 
Т- 5 7.468.586,00 4.571.941,00 
Т- 6 7.468.500,00 4.571.749,00 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува П = 
0,21км2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 20 (дваесет) години. 

4. Висината на надоместокот за дадената концесија 
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот 
за концесија, во согласност со Тарифникот за утврдува-
ње на висината на надоместоците за издавање на дозво-
ли и концесии за вршење на детални геолошки истра-
жувања и концесии за експлоатација на минерални су-
ровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 72/07, 19/09, 105/09 и 60/10). 

5. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на 
концесиските надоместоци ќе се определат во Догово-
рот за концесија за експлоатација. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на  
Договорот за концесија. 
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7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
     Бр. 51-3162/1                      Заменик на претседателот 
22 јуни 2010 година                на Владата на Република 

    Скопје                                 Македонија,  
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
1546. 

Врз основа на член 383 став 1 алинеја 1 и член 418 
од Законот за трговски друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 
42/10 и 48/10) и член 14 став 1 алинеја 1 и член 41 од 
Статутот на Акционерското друштво за аеродромски 
услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, во држав-
на сопственост бр.19-7554/2-07 од 28.02.2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
35/08), Владата на Република Македонија во својство 
на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на 
22.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРС-
КОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 
„АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Во Статутот на Акционерското друштво  за аеро-

дромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“, 
во државна сопственост бр.19-7554/2-07 од 28.02.2008 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 35/08) членот 4 се менува и гласи: 

„Седиште на Друштвото е на улица „Вељко Влахо-
виќ“ број 11, општина Центар.“ 

 
Член 2 

Во членот 17 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со друштвото управува Управен одбор кој се со-

стои од три члена.“ 
 

Член 3 
Се задолжува Надзорниот одбор на АД „АЕРОД-

РОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ Скопје да подготви пречи-
стен текст на Статутот на Акционерското друштво за 
аеродромски услуги „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИ-
ЈА“, во државна сопственост. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во ,,Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр.51-3179/1                      Заменик на претседателот 

22 јуни 2010 година                 на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

1547. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) и член 
9 од Законот за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 2/94), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНА НА ЗАКУПНИНА 
ЗА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА  

ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

определување на висина на закупнина за деловен про-
стор во Подрачна единица Охрид бр.02-8484/20-4 од 
10.05.2010 година, донесена од Управниот одбор на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија на седница-
та, одржана на 10.05.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51-3181/1                     Заменик на претседателот 

22 јуни 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                             Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

1548. 
Врз основа на член 57 став 3 од Законот за превоз 

во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
22.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ  

НА АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на висината на надо-

местокот за користење на услугите на автобуските ста-
ници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
126/07), во членот 3 се додава нов став 2 кој гласи: 

 „Автобуската станица за резервација ќе пресмета 
5% провизија и тоа на 50% од вредноста на повратниот 
билет продаден на друг превозник-издавач на поврат-
ниот билет.“ 

 
Член 2 

Членот 4 се менува и гласи: 
„Висината на надоместокот за користење на перо-

ните при поаѓање и доаѓање на автобусите на автобу-
ската станица (влез-излез) се определува во зависност 
од категоријата на автобуската станица и видот на пре-
возот и изнесува: 
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Автобуските станици кои не се категоризирани, до 

добивањето соодветна категорија на автобуската ста-
ница, при влез-излез на автобусите, висината на надо-
местокот за користење на перон на автобуска станица 
изнесува 50% од надоместокот за четврта категорија. 

При влез-излез за почетна и крајна автобуска стани-
ца, на почетната и на крајната автобуска станица се 
наплаќа само по еден влез, односно излез. 

При влез-излез за транзитна автобуска станица, при 
секој влез на автобусот низ транзитната автобуска ста-
ница се наплаќаат два влеза и два излеза односно се 
наплаќа два пати влез – излез. 

При влез-излез за меѓународен патнички превоз за 
домашниот превозник се наплатува само влез при поа-
ѓање, а за странскиот превозник се врши два пати нап-
лата на влез односно излез.“ 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-3205/1                     Заменик на претседателот 

22 јуни 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                              Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

1549. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари, интендантски материјални средства: 

 
Р.Б. Име на средството Количина 
1 Војничко ќебе 100 парчиња 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Министерството 
за труд и социјална политика. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со мини-
стерот за труд и социјална политика со кој се уредуваат 
правата и обврските на движните ствари од член 1 на 
оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 51-3207/1                    Заменик на претседателот 
22 јуни 2010 година                на Владата на Република 

    Скопје                                 Македонија,  
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
1550. 

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ КЛИНИЧКА  

БОЛНИЦА - ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерството за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари и тоа: 

- ќебе војничко.................................... 500 парчиња и 
- пижами војнички.............................. 300 парчиња. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на ЈЗУ Клиничка 
болница - Штип. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на ЈЗУ Клиничка болница - Штип, со кој ќе се 
уредат правата и обврските за движните ствари од член 
1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
     Бр. 51-3225/1                      Заменик на претседателот 
22 јуни 2010 година                на Владата на Република 

    Скопје                                 Македонија,  
                              д-р Васко Наумовски, с.р. 
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1551. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-

СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за одбрана, времено му престанува користе-
њето на движната ствар - еден агрегат за стартување на 
хеликоптери (Ground Power Unit), тип HOUCHIN, мо-
дел С 690, со сериски број 101642 и регистарски број С 
77-126. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
времено користење за период од три месеци без надо-
мест на Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со мини-
стерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата 
и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлу-
ка, која се дава на времено користење. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 51-3226/1                     Заменик на претседателот 
22 јуни 2010 година                на Владата на Република 

    Скопје                                  Македонија,  
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
1552. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 22.06.2010 година, одобри 

 
И З М Е Н У В А Њ Е  Н А   Л И Ц Е Н Ц А 

ПОД БРОЈ 51-1669/1 ОД 23.03.2010 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„АПЕКС МК“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 51-1669/1 од 23.03.2010 

година издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„АПЕКС МК“ ДОО Скопје за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „14“ се заменува со бројот „28“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр. 51-3079/1                       Заменик на претседателот 
22 јуни 2010 година                на Владата на Република 

    Скопје                                  Македонија,  
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
1553. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 22.06.2010 година, одобри 

  
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-840/1 ОД 20.02.2007 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ “ФЛАМИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-840/1 од 20.02.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго” ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, 
бројот “17” се заменува со бројот “22”. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија". 

 
    Бр. 51-3080/1                       Заменик на претседателот 
22 јуни 2010 година                на Владата на Република 

     Скопје                                   Македонија,  
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

____________ 
1554. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 22.06.2010 година, одобри 

  
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-5301/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ “ФЛАМИНГО” ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА  

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 19-5301/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
“Фламинго” ДОО Скопје, за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3, 
бројот “22” се заменува со бројот “17”. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија". 

 
      Бр. 51-3081/1                     Заменик на претседателот 
22 јуни 2010 година                на Владата на Република 

     Скопје                                  Македонија,  
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1555. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите  
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 32/01, 
50/01, исправка 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 
88/08, 105/09 и 34/10), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите („Службен весник на Република Македонија” 
бр.40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 
6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 
122/09 и 46/10), во  член 16 ставовите (2) и (3) се мену-
ваат и гласат: 

„При транспортот на акцизните добра во постапка 
на непостоење на услови за настанување на акцизен 
долг согласно член 11 став 2 од Законот за акцизите, 
акцизниот документ се пополнува од страна на испра-
ќачот, а листовите со број 2, 3 и 4 од акцизниот доку-
мент го пратат доброто до појдовниот царински орган 
каде се врши извозното царинење и започнува транзит-
ната постапка, односно добрата се ставаат под царин-
ски надзор. По ставањето на увид на добрата кај пој-
довниот царински орган, истиот ги оверува листовите 
со број 2, 3 и 4 од акцизниот документ. Појдовниот ца-
рински орган го задржува листот со број 2 во својата 
евиденција, листот број 3 го враќа на испраќачот на до-
брото за негова евиденција, а листот број 4 го испраќа 
во Централната управа на Царинската управа.   

При транспортот на акцизните добра во постапка на 
непостоење на услови за настанување на акцизен долг 
согласно член 11 став 3 од Законот за акцизите, акциз-
ниот документ се пополнува од увозникот-примател 
(имател на акцизна дозвола или имател на акцизно одо-
брение) и се поднесува кај царинскиот орган заедно со 
царинската декларација со која престанува царинскиот 
надзор во смисла на член 1 од овој правилник. Царин-
скиот орган го оверува акцизниот документ (листовите 
со број 1, 2, 3 и 4) и листот со број 1 го задржува во 
својата евиденција, а листовите со број 2, 3 и 4 од ак-
цизниот документ го пратат доброто до примателот. 
Увозникот-примател по приемот на доброто ги оверува 
листовите со број 2, 3 и 4 од акцизниот документ, го за-
држува листот со број 2 во својата евиденција, а листо-
вите со број 3 и 4 од акцизниот документ ги доставува 
до царинскиот орган каде што е извршено увозното ца-
ринење најдоцна во рок од три работни дена по прие-
мот на добрата. Царинскиот орган ги оверува листови-

те со број 3 и 4, листот број 3 го задржува во својата 
евиденција, а листот број 4 го испраќа во Централната 
управа на Царинската управа.“ 

 
Член 2 

Во членот 34 ставот (9) се менува и гласи: 
„Имателот на акцизната дозвола или увозникот, 

своите месечни потреби од контролни марки ги прија-
вуваат од 1-ви до 05-ти во тековниот месец за наредни-
от месец. Со пријавата П-МЕА доставуваат и доказ за 
платените трошоци за печатење, транспорт, чување и 
издавање на контролните марки кои ги пријавуваат.“ 

Ставот (11) се менува и гласи: 
„Издавање на контролните марки се врши по бара-

ње на имателот на акцизната дозвола или увозникот ед-
наш неделно.“ 

 
Член 3 

Во членот 39 ставот (9) се менува и гласи: 
„Имателот на акцизната дозвола или увозникот, 

своите месечни потреби од контролни марки ги прија-
вуваат од 5-ти до 10-ти во тековниот месец за наредни-
от месец. Со пријавата П-ТД доставуваат и доказ за 
платените трошоци за печатење, транспорт, чување и 
издавање на контролните марки кои ги пријавуваат.“ 

Ставот (11) се менува и гласи: 
„Издавање на контролните марки се врши по бара-

ње на имателот на акцизната дозвола или увозникот ед-
наш неделно.“ 

 
Член 4 

Обрасците “АД”, “АК-01”, “АК-02”, “АКЦ-ММ”, 
“АКЦ-ААП”, “АКЦ-ПА”, “АК-ТНГ”, “П-МЕА”, “Б-
МЕА”, “П-ТД”, и “Б-ТД” се заменуваат со нови обрас-
ци кои се дадени во прилог и се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 5 

Обрасците на контролните марки за обележување 
на меѓупроизводи и етил алкохол и обрасците на кон-
тролните марки за обележување на тутунски добра, се 
заменуваат со нови обрасци кои се дадени во прилог и 
се составен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 20-21297/2  
29 јуни 2010 година               Министер за финансии,  

 Скопје                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1556. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 70 од Деловникот на Уставни-
от суд на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 70/1992), на седницата одр-
жана на 23 јуни 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Урба-

нистички план за с. Сопиште-локалитет „Сончев град”, 
Општина Сопиште, донесена на седница на Советот, 
одржана на 20.02.2007 година, под број 07-444/1 од 
21.02.2007 година, објавена во „Службен гласник” на 
Општината број 3/2007 од 22 февруари 2007 година. 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 
на извршувањето на поединечните акти или дејствија 
што се преземаат врз основа на Одлуката означена во 
точката 1 од 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 поднесена иницијатива од Трговското друштво за 
градежништво, трговија и услуги Ф.Х.И.Б.Ц. Сун Циту 
ДОО увоз-извоз Скопје, преку полномошникот Марија 
Марковиќ Давидовска, адвокат од Скопје, со Решение 
У.бр. 258/2009 од 14 април 2010 година, поведе постап-
ка за оценување на уставноста и законитоста на одлу-
ката означени во точката 1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одлука со Уставот и законот. 

5. Судот на седницата утврди дека Советот на Оп-
штина Сопишта, врз основа на член 26 став 6 од Зако-
нот за просторно и урбанистичко планирање („Служ-
бен весник на Република Макеоднија” бр. 51/2005), 
член 22 став 1, точка 1 и член 62 став 1 од Законот за 
локалната самоуправа (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 5/2002), на седницата одржана на 
20.02.2007 година, донел Одлука за донесување на Ур-
банистичкиот план за с. Сопиште-локалитет “Сончев 
Град”, Општина Сопиште. 

Во членот 1 од Одлуката, се утврдува донесувањето 
на оваа одлука. 

Членот 2 уредува дека Урбанистичкиот план се со-
стои од текстуален и графички дел кои не се објавува-
ат, а се чуваат во архивата на Општината, согласно 
прописите за архивско работење. 

Со членот 3 од Одлуката е определено дека приме-
рок од урбанистичкиот план и Одлуката, заверени се 
предаваат до органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на уредувањето на просторот. 

Согласно членот 4 од Одлуката, оваа одлука влегу-
ва во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
“Службен гласник на Општина Сопиште”. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото и 
уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита-
та и уредувањето на животната средина и на природа-
та, се темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија. 

Условите и начинот на системот на просторното и 
урбанистичко планирање, видовите и содржината на 
плановите, изработувањето и постапката за донесува-

њето на плановите, спроведувањето на плановите и 
следењето на реализацијата на плановите, надзорот и 
други прашања од областа на просторното и урбани-
стичкото планирање, се уредени со Законот за простор-
но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 51/2005), во чие време на ва-
жење е донесена оспорената одлука. 

Според членот 2 од Законот, просторното и урбани-
стичкото планирање е континуиран процес кој се обез-
бедува со изработување, донесување и спроведување 
на просторен план и урбанистички планови со цел да 
се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просто-
рот и заштитата и унапредувањето на животната среди-
на и на природата кои меѓусебно се усогласуваат. Про-
сторниот план на Република Македонија и урбанистич-
ките планови континуирано меѓу себе се усогласуваат 
и дополнуваат и задолжително се донесуваат и спрове-
дуваат. 

Согласно член 7 од Законот, во зависност од про-
сторот што е предмет на планирање се донесува, покрај 
другите и урбанистички план за село.  

Со членот 12 ставови 1 и 2 од Законот, е определе-
но дека урбанистички план за село, за каков што се ра-
боти во конкретниот случај, се донесува за подрачје на 
населено место во општината од селски карактер и 
истиот содржи текстуален дел и графички приказ на 
планските решенија, како и билансни показатели за 
планираните површини и градби според намената и за 
инфраструктурата. Според ставот 6 од истиот член од 
Законот, урбанистичкиот план за село се донесува врз 
основа на издадени услови за планирање на просторот 
согласно со закон. 

Според членот 15 ставови 1 и 2 од Законот, за сог-
ледување на планските можности за планирање на про-
сторот односно изготвување на урбанистички планови 
освен детален урбанистички план, донесувачот на пла-
нот е должен да побара услови за планирање на про-
сторот од органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на уредување на просто-
рот, согласно со закон, кои се издаваат во рок од 30 де-
на од денот на поднесеното барање, а во случај на по-
стоење на објективни причини рокот може да се про-
должи најмногу за уште 15 дена. 

Согласно членот 17 став 1 од Законот, за изработу-
вање на плановите од членот 7 точка 2 (генерален ур-
банистички план, детален урбанистички план, урбани-
стички план за село и урбанистички план вон населено 
место), општината и градот Скопје донесуваат годишна 
програма. 

Според членот 21 став 1 од Законот, на нацрт пла-
новите од членот 7 на овој закон, се врши стручна ре-
визија. Според ставот 3 од истиот член од Законот, 
стручната ревизија на плановите од членот 7 точка 2 на 
овој закон (генерален урбанистички план, детален ур-
банистички план, урбанистички план за село и урбани-
стички план вон населено место), врши стручна коми-
сија што ја формира министерот кој раководи со орга-
нот на државната управа надлежен за вршење на рабо-
тите од областа на уредување на просторот, а според 
ставот 5 од истиот член од Законот, забелешките од 
стручната ревизија се вградуваат во нацртот на планот, 
а изработувачот на планот задолжително дава извештај 
за постапување по забелешките на стручната ревизија, 
до органот надлежен за донесување на планот. Струч-
ната ревизија и извештајот за постапување по забеле-
шките од стручната ревизија се составен дел на планот. 
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Со членот 22 став 1 на овој закон е уредено дека 
плановите од членот 7 на овој закон се изработуваат во 
две фази, односно како нацрт на план и предлог на 
план. 

Според членот 24 став 1 на овој закон, по нацртот 
на деталниот урбанистички план, урбанистички план за 
село и урбанистички план вон населено место, општи-
ната спроведува јавна презентација и јавна анкета. 
Според ставот 2 на истиот член, организирањето на 
јавната презентација и јавната анкета по плановите од 
ставот 1 на овој член, го врши градоначалникот на оп-
штината по утврдување на нацртот на планот од страна 
на советот. За спроведената јавна презентација и јавна 
анкета се изработува извештај (став 3). Според ставот 4 
на овој член од Законот, јавната презентација и јавната 
анкета од ставот 1 на овој член се спроведува со изла-
гање на планот на јавно место кое се наоѓа во кругот на 
месната самоуправа. Јавната анкета трае најмалку 15 
работни дена во кој рок заинтересираните граѓани и 
правни лица од конкретното подрачје опфатено со пла-
нот можат да достават забелешки, предлози и мислења 
на анкетни листови. Во ставот 5 на овој член се пред-
видува дека јавната презентација е стручно презентира-
ње на планот и се организира во простории и време 
што ќе го определи градоначалникот на општината. 

Согласно членот 24 став 6, од овој закон извештај 
од јавната анкета со образложение за прифатените и 
неприфатените забелешки за плановите од ставот 1 на 
овој член, изработува стручна комисија формирана од 
градоначалникот на општината која е составена од три 
члена и тоа: носителот на изработка на планот, одго-
ворно лице од општинската администрација надлежно 
за урбанистичко планирање и истакнат научен или 
стручен работник од областа на урбанистичкото плани-
рање. 

Согласно членот 24 став 8 од Законот, врз основа на 
извештајот, комисијата од ставот 6 на овој член е 
должна писмено да го извести секое лице кое поднело 
анкетен лист со образложение за прифаќање или не-
прифаќање на неговите забелешки или предлози. 

Според членот 24 став 9 од Законот, доколку коми-
сијата од ставот 6 на овој член оцени дека нацртот на 
планот со прифатените забелешки од јавната анкета 
претрпел значајни промени (промена на границата на 
урбанистичкиот опфат, промени на регулационите ли-
нии, промена на намената на земјиштето и промена во 
поголем обем на други параметри утврдени во планот), 
градоначалникот на општината за нацрт на планот со 
вградени забелешки во планот повторно спроведува 
јавна презентација и јавна анкета. Според ставот 10 на 
членот 24 од Законот, времето и местото каде што ќе 
биде изложен планот и спроведувањето на јавната пре-
зентација и јавната анкета задолжително се објавува со 
соопштение во јавните гласила. Соопштението задол-
жително ги содржи податоците, местоположбата и по-
вршината на опфатот на планот, како и образложенија 
на планските решенија. 

Согласно членот 25 став 1 од Законот, на плановите 
од членот 7 точка 2 алинеи 1, 2, 3 и 4 на овој закон, 
изработени во форма на предлог на план се издава сог-
ласност од органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на про-
сторот, со кој се потврдува дека плановите се изработе-
ни согласно со одредбите на овој закон и прописите до-
несени врз основа на овој закон. Според ставот 2 на 
овој член од Законот, согласноста од ставот 1 на овој 

член се издава во рок од 30 работни денови од денот на 
поднесувањето на барањето од страна на доносителот 
на планот, а доколку не се издаде во определениот рок 
ќе се смета дека согласноста е издадена. Мислењето од 
ставот 2 на овој член се издава, исто така, во рок од 30 
дена од денот на поднесување на барањето од страна 
на доносителот на планот. Во став 3 на членот 25 од 
овој Закон, се предвидува дека по добивањето на сог-
ласноста од ставот 1 на овој член, планот се доставува 
до надлежниот орган за донесување. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
законодавецот во функција на обезбедување на уреду-
вањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на природата 
како темелна вредност на уставниот поредок на Репуб-
лика Македонија, утврдил прецизна регулатива во вр-
ска со планирањето на просторот, точно определувајќи 
ги плановите за просторно и урбанистичко планирање, 
нивната содржина и постапката за нивно донесување.  

Имајќи ја предвид наведената законска регулатива, 
како и увидот и анализата на доставената документаци-
ја за донесување на оспорената Одлука, Судот утврди 
дека Советот на Општината Сопиште како надлежен 
орган за донесување на Одлуката, во конкретниот слу-
чај, не ги спровел битните законски утврдени дејствија 
во постапката за донесување на оспорената одлука. 
Имено, Решение за Услови за планирање на просторот 
број 15-707/1 од 01.02.2007 година, е донесено после 
изработката на нацрт-планот. 

Градоначалникот на општината Сопиште, со Одлу-
ка бр. 08-5814 од 15 јануари 2007 година, определил 
организирање на јавна анкета по Одлуката за усвојува-
ње на нацрт-урбанистички план за село Сопиште, лока-
литет “Сончев град”-Општина Сопиште, во траење од 
20 дена од денот на објавувањето, со излагање на на-
црт-урбанистичкиот план во просториите на Општина 
Сопиште. Соопштението е објавено во „Утрински вес-
ник" на 17 јануари 2007 година. Од Соопштението се 
утврди дека заинтересираните правни и физички лица 
од конкретното подрачје можеле да доставуваат писме-
ни забелешки по анкетни листови во врска со нацрт-
планот, во рок од 20 дена од денот на објавувањето на 
Соопштението. Во Законот изречно е наведено дека ро-
кот за поднесување на анкетните листови треба да биде 
изразен во “работни денови”, а не како што е наведено 
во објавата – 20 дена, поради што заинтересираните 
субјекти се ставени во заблуда по однос на рокот за до-
ставување на анкетните листови. Исто така, од прило-
жената документација, се утврди дека јавната анкета 
фактички траела вкупно 14 работни денови, односно 
сметано од 17 јануари 2007 година, заклучно со 5 фе-
вруари 2007 година, спротивно на членот 24 став 4 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање кој 
важел во времето на донесувањето на оспорената одлу-
ка, според кој јавната анкета трае најмалку 15 работни 
дена.  

Поаѓајќи од фактот дека согласно членот 24 став 4 
од Законот, јавната анкета трае најмалку 15 работни 
дена, а во конкретниот случај, таа била скратена и тра-
ела 14 работни дена, што може да се констатира од на-
пред наведената правна и фактичка состојба, Судот 
смета дека на учесниците во јавната анкета, им била 
ускратена можноста да учествуваат во истата, со што е 
повредена постапката за донесување на Урбанистички-
от план за село. Ова дотолку повеќе што во Соопште-
нието било определено јавната анкета да трае 20 дена, 
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спротивно на законската одредба од наведениот член 
каде изречно е наведено дека се сметаат само работни-
те денови за поднесување на анкетни листови. 

Формална Одлука за организирање на јавна презен-
тација нема, но Соопштението за организирање на јав-
на презентација било објавено во јавните гласила. Јав-
ната презентација била одржана, но посебен Извештај 
за истото нема, туку во рамките на Извештајот за спро-
ведена јавна анкета, односно во Заклучокот е спомена-
то дека забелешките од јавната анкета биле и забеле-
шки искажани на Стручната презентација.  

Судот, исто така, утврди дека Советот на Општина 
Сопиште ја донел оспорената Одлука на седница одр-
жана на 20 февруари 2007 година, а согласноста од 
Министерството за транспорт и врски датира ден по-
тоа, односно од 21 февруари 2007 година, односно ос-
порената Одлука, Советот на Општина Сопиште ја до-
нел пред добивањето на согласноста на предлог-планот 
од страна на Министерството за транспорт и врски, 
спротивно на членот 25 став 3 од Законот, кој утврдува 
дека по добивањето на согласноста од органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на уредувањето на просторот, планот се доставу-
ва до надлежниот орган за донесување.  

Тргнувајќи од изнесеното, Судот, утврди дека со 
вака донесената Одлука се доведени во прашање наче-
лото на владеењето на правото и уредувањето и хума-
низацијата на просторот и заштитата и унапредувањето 
на животната средина и на природата, поради што Су-
дот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со 
одредбите од член 8 став 1 алинеи 3 и 10 од Уставот на 
Република Македонија, како и со одредбите од Законот 
за просторно и урбанистичко планирање со кои е утвр-
дена постапката за донесување на урбанистички план 
за село. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе, со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамја-
новска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ри-
стова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спиров-
ски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
    У. Бр. 258/2009                    Претседател  
23 јуни 2010 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                            Македонија, 
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1557. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 31/2009), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги ЕВН ТРЕЈ-
ДИНГ ДООЕЛ Скопје, за издавање на  лиценца за вр-
шење на енергетска дејност транзит на електрична 
енергија, на седницата одржана на 28.06.2010 година,  
донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги  

ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, со седиште на Бул. 
Маршал Тито бр. 33/4, Скопје, му сe издава лиценца за 
вршење на енергетската дејност транзит на електрична 
енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност транзит на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност транзит на електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
     УП1 Бр. 07-4                        
28 јуни 2010 година                            Претседател, 

   Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
        
                                                  

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРAНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги  

ЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, бул. „Маршал Тито“ 
бр. 33/4, Скопје Република Македонија   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Транзит на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28.06.2010 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
28.06.2020 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 55.09.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 6299059 
          
8. Единствен даночен број - 4030007011432 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност 
 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност транзит на електрична енер-
гија преку преносниот систем на Република Македонија. 

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа 
лиценца, се смета пренесување на  електрична енергија 
преку преносниот систем за електрична енергија на Ре-
публика Македонија во рамките на деклариран прено-
сен капацитет на преносниот систем поврзан со сосед-
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ните држави, од кои се превзема/испорачува електрич-
на енергија, за да се реализира одредена трансакција за 
која се обврзал носителот на лиценцата да ја превзе-
ме/испорача на лица надвор од земјата. 

   
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори со преносниот систем опера-
тор за закуп на прекугранични преносни капацитети од 
декларираните капацитети на интерконекциските еле-
ктрични граници на преносниот систем за електрична 
енергија на Република Македонија, за пренесување на 
електричната енергија која се обврзал да ја превземе / 
испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и правила-
та за пазар на електрична енергија.  

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку територи-
јата на Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со правилата за пазар на електрична енергија, 
мрежните правила за пренос на електрична енергија, за 
количините на електрична енергија и моќност кои се 
обврзал да ги транзитира преку преносниот систем на 
земјата; 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија и правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја транзитира, согласно 
со пропишаните норми за квалитет и склучените дого-
вори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија согласно правилата за пазар на елек-
трична енергија. 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со транзитот на електрична енергија низ терито-
ријата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста транзит на еле-
ктрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието; како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија, како и подато-
ци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги, во текот на извештајната го-
дина, за секој месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за транзитираните набавените и ис-
порачаните количини на електрична енергија според 
купопродажните договори, согласно Табела 1 која е со-
ставен дел на оваа лиценца;  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста;  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата   
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување, продолжува-
ње и одземање нa лиценци за вршење на енергетски 
дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот, постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 
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1558. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8, а во 
врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) ка-
ко и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, услуги и 
трговија АЛФА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз 
Радовиш, за издавање на лиценца за вршење на енер-
гетска дејност производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на 28.06.2010 година, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, услуги и трговија 

АЛФА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш со 
седиште на ул. „Ѓорче Петров“ бб, Радовиш, му се из-
дава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија.  

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
фотоволтаичен систем изведен на кровна конструкција 
на постоечки објект – производна хала, лоциран на ул. 
Стар пат бб, Oпштина Радовиш, KП 3790, КО Радовиш, 
во м.в. Дедински пат. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во поглед на вршењето на енергетската дејност произ-
водство на електрична енергија  ќе бидат утврдени во 
прилог кон одлуката за утврдување на содржината на 
лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ по доставувањето до Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија на Одобрението за употреба на објектот и по-
требните документи  од Табела 24, точка III, од Прилог 
1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за 
издавање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.    

 
     УП1 Бр. 07-5                        
28 јуни 2010 година                            Претседател, 

   Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
____________ 

1559. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1, алинеја 8, од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07 и 106/08) и член 27 став 1 од Правилникот 
за условите, начинот и постапката за издавање, менува-
ње и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за трговија со еле-
ктрична енергија БСП СОУТХПООЛ ДООЕЛ Скопје за 
издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, 
на седницата одржана на 28.06.2010 година, донесе  



Стр. 44 - Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јуни 2010 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

БСП СОУТХПООЛ ДООЕЛ Скопје, ул. „29-ти Ноем-
ври“ бр. 40/1-2 – Центар, Скопје, му сe издава лиценца 
за вршење на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
     УП1 Бр. 07-6                        
28 јуни 2010 година                            Претседател, 

   Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
        
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија со електрична енергија БСП 

СОУТХПООЛ ДООЕЛ Скопје ул. „29-ти Ноември“ бр. 
40/1-2 – Центар, Скопје, Република Македонија   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28.06.2010 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
28.06.2020 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 54.10.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 6561705 
          
8. Единствен даночен број - 4080010509449 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија и/или странс-
тво, заради натамошна продажба на квалификувани по-
трошувачи, регулираниот производител на електрична 
енергија, снабдувачот со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз. 

Носителот на лиценца за трговија со електрична 
енергија обезбедува  доволен преносен и дистрибути-
вен капацитет и регулирани услуги во согласност со 
применливата тарифа, правилата за пазар на електрич-
на енергија, мрежните правила за пренос на електрична 
енергија и мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, за количините на електричната енер-
гија и моќност кои се обврзал да ги испорача на квали-
фикувани потрошувачи, регулираниот производител на 
електрична енергија, снабдувачот со електрична енер-
гија на тарифни потрошувачи на мало, други трговци 
или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет.  

     
11.  Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, правилата за пазар на електрична енер-
гија, мрежните правила за пренос на електрична енер-
гија и мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија, за количините на електрична енергија и 
моќност кои се обврзал да ги испорача; 

- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитет и склучените дого-
вори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија во однос на договорените трансак-
ции; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија и за обезбедениот преносен и 
дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, сог-
ласно склучените договори; 
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- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со увозот и извозот на електрична енергија во и 
од Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија, мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија и правилата за пазар 
на електрична енергија, како и техничките нормативи и 
стандарди  за работа на системот за пренос и системот 
за дистрибуција на електрична енергија;  

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините на еле-
ктричната енергија и големината на моќноста, подато-
ци за субјектите од кои е набавена и на кои е продаде-
на електричната енергија, како и податоци за обезбеде-
ниот преносен и дистрибутивен капацитет и регулира-
ни услуги, во текот на извештајната година, за секој 
месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија според купопродажните 
договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа 
лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
16. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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1560. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8, а во 
врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) ка-
ко и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за трaнспорт, промет и ус-
луги ГЕО – ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ Скопје, за издавање 
на лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на 28.06.2010 годи-
на,  донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трaнспорт, промет и услуги 

ГЕО – ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. 
Вељко Влаховиќ бр. 18/кула 22 – Центар, Скопје, му се 
издава лиценца за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија.  

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
фотоволтаичен систем изведен на кровна површина на 
објект - настрешница за паркирање лесни возила, лоци-
ран на КП бр. 1529/1 и КП бр. 1529/3 КО Илинден во 
н.м. Илинден. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во поглед на вршењето на енергетската дејност произ-
водство на електрична енергија  ќе бидат утврдени во 
прилог кон одлуката за утврдување на содржината на 
лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ по доставувањето до Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија на Одобрението за употреба на објектот и по-
требните документи  од Табела 24, точка III, од Прилог 
1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за 
издавање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.  

 
     УП1 Бр. 07-9                        
28 јуни 2010 година                            Претседател, 

   Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
____________ 

1561. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8,  а 
во врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) ка-
ко и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за внатрешна и надворешна 
трговија ПЕТРО М ДОО Илинден, за издавање на ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од обновливи извори на енерги-
ја, на седницата одржана на  28.06.2010 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ  

НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за внатрешна и надворешна трго-

вија ПЕТРО М ДОО Илинден со седиште на ул. Нас. 
Илинден бр. бб, Илинден, му се издава лиценца за вр-
шење на енергетска дејност производство на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија.  

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
фотоволтаичен систем изведен на кровна површина на 
објект – настрешница за паркирање на лесни возила, 
лоциран на КП бр. 1528/1 КО Илинден во н.м. Илин-
ден. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во поглед на вршењето на енергетската дејност произ-
водство на електрична енергија  ќе бидат утврдени во 
прилог кон одлуката за утврдување на содржината на 
лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ по доставувањето до Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија на Одобрението за употреба на објектот и по-
требните документи  од Табела 24, точка III, од Прилог 
1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за 
издавање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.    

 
     УП1 Бр. 07-10                        
28 јуни 2010 година                            Претседател, 

   Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
___________ 

1562. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 31/2009), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за трговија на електрична енергија ЕНЕРЏИ 
ХОЛДИНГ СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, за 
издавање на  лиценца за вршење на енергетска дејност 
транзит на електрична енергија, на седницата одржана 
на 28.06.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија на електрична енергија 

ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз – извоз 
Скопје, со седиште на ул. Радњанска бр. 6, Скопје, му 
сe издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
транзит на електрична енергија.  
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 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност транзит на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност транзит на електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
     УП1 Бр. 07-13                        
28 јуни 2010 година                               Претседател, 

   Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
        
 
 

Прилог 1 
  

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРAНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за трговија на електрична енергија 

ЕНЕРЏИ ХОЛДИНГ СКОПЈЕ ДООЕЛ увоз – извоз 
Скопје, ул. Радњанска бр. 6, Скопје, Република Маке-
донија   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Транзит на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28.06.2010 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
28.06.2020 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 56.09.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 6509940 
          
8. Единствен даночен број - 4080009505154 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност 
 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност транзит на електрична енер-
гија преку преносниот систем на Република Македони-
ја. 

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа 
лиценца, се смета пренесување на  електрична енергија 
преку преносниот систем за електрична енергија на Ре-
публика Македонија во рамките на деклариран прено-
сен капацитет на преносниот систем поврзан со сосед-
ните држави, од кои се превзема / испорачува еле-
ктрична енергија, за да се реализира одредена трансак-
ција за која се обврзал носителот на лиценцата да ја 
превземе / испорача на лица надвор од земјата. 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста 

Енергетската дејност транзит на електрична енерги-
ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори со преносниот систем опера-
тор за закуп на прекугранични преносни капацитети од 
декларираните капацитети на интерконекциските еле-
ктрични граници на преносниот систем за електрична 
енергија на Република Македонија, за пренесување на 
електричната енергија која се обврзал да ја превземе / 
испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и правила-
та за пазар на електрична енергија.  

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку територи-
јата на Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со правилата за пазар на електрична енергија, 
мрежните правила за пренос на електрична енергија, за 
количините на електрична енергија и моќност кои се 
обврзал да ги транзитира преку преносниот систем на 
земјата; 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија и правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја транзитира, согласно 
со пропишаните норми за квалитет и склучените дого-
вори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија согласно правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со транзитот на електрична енергија низ терито-
ријата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста транзит 
на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при рабо-
та; 

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-

ција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  
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- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; како 
и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија, како и подато-
ци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги, во текот на извештајната го-
дина, за секој месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за транзитираните набавените и ис-
порачаните количини на електрична енергија според 
купопродажните договори, согласно Табела 1 која е со-
ставен дел на оваа лиценца;  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста;  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата   
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување, продолжува-
ње и одземање нa лиценци за вршење на енергетски 
дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
 Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот, постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 
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