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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4348. 
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 
и 27/2014), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе  

  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИО-

НАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Нацио-
нална установа Музеј на македонската борба за држав-
ност и самостојност Музеј на внатрешната македонска 
револуционерна организација и музеј на жртвите на ко-
мунистичкиот режим од Скопје му престанува користе-
њето на дел од недвижна ствар – деловен простор со 
површина од 40 м2, кој се наоѓа во објект зграда бр.1 

влез 1, кат приземје, со адреса на ул. 11-ти Октомври, 
на Катастарска Парцела бр.13825/6, Катастарска Оп-
штина Центар 1, запишан во Имотен лист бр.100080, 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на времено користење без надомест за период до 10 го-
дини на Националната установа Музеј на Македонија 
во Скопје. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната ус-

танова Музеј на македонската борба за државност и са-

мостојност Музеј на внатрешната македонска револу-

ционерна организација и музеј на жртвите на комунис-

тичкиот режим од Скопје и Националната установа 

Музеј на Македонија од Скопје во рок од 15 дена од 

денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-6857/1                             Заменик на претседателот   

13 септември 2014 година             на Владата на Република 

     Скопје           Македонија, 

м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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4349. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 31/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
9.9.2014 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Со оваа одлука на Јавното oбвинителство на Репуб-
лика Македонија му се дава на трајно користење без 
надомест недвижни ствари со вкупна површина од 
9780 м 2 кои се наоѓаат  на ул „Кеј Димитар Влахов“ 
бб,  КП бр. 13829/7,  КО Центар 1 , запишани во Имо-
тен лист број 55644, сопственост на Република Маке-
донија, и тоа:  

  -број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со внатрешна површина од 1011 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПО-2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 47 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПО- 2, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3  м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда П, со внатрешна површина од 928  м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 53 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПО- 1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 285 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од  364 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 47 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ПР, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ГЛ  бр.1, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 381 
м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ГЛ бр.1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда Х, со внатрешна површина од 185 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ГЛ бр.1, намена на посебен/заеднички 
дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 
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- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ГЛ бр. 1, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 524 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 128 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 51 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 1, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3  м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 491 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 150 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 544 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 127 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 3, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 527 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 132 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 4, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 579 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 176 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 5, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 720 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 115 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 6, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 430 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 137 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 7, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Л, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ДП, со внатрешна површина од 443 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 123 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 8, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 9 намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 281 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда Х, со внатрешна површина од 85 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ХС, со внатрешна површина од 50 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат 9, намена на посебен/заеднички дел 
од зграда ЛФ, со внатрешна површина од 3 м2. 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 
В4-10, влез 1 кат ГЛ бр.  2,  намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 227 
м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-7085/2 Заменик на претседателот  

9 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4350. 
Врз основа на член 51 став (2) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13 и 44/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
13.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛ-
НА СУРОВИНА – ВАРОВНИК  НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

“ПРЕВАЛЕЦ”,  ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 
1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експло-

атација на минерална суровина – варовник  на локали-
тетот “Превалец”, општина Велес, бр.24-349/1 од 
1.2.2013 година, еднострано се раскинува  од страна на 
концедентот, бидејќи концесионерот нема поднесено 
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барање за издавање на дозвола за експлоатација на ми-
нерални суровини во рок од една година од денот на 
склучување на договорот за концесија за експлоатација 
на минерални суровини.  

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за доделување на конце-
сија за експлоатација на минералната суровина – ва-
ровник на Јавното претпријатие МАКЕДОНИЈА ПАТ 
Скопје, на локалитетот “Превалец“општина Велес бр. 
41-9732/1-12 од 03.01.2013  година (“Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 4/13). 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-7080/1 Заменик на претседателот 

13 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4351. 
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен  весник на Република Ма-
кедонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 
163/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА 

ЈЕГУНОВЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општина Јегуновце се дава право 

на трајно користење градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со вкупна површина од 1608м2  
кое претставува: 

- дел од КП бр.830/2 КО Јегуновце со површина од 
321м2 евидентирано во Имотен лист број 697 и 

- дел од КП бр.830/5 КО Јегуновце со површина од 
1287м2 евидентирано во Имотен лист број 562, 

согласно Извод од урбанистички план за село, за 
дел од село Јегуновце, Блок 1, со намена за изградба на 
здравствени и социјални институции - детска градинка. 

 
Член 2 

Правото на трајно користење на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-7129/1 Заменик на претседателот  

13 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

4352. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.9.2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
300.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на 
Македонски железници Транспорт АД-Скопје.  

Нафтените деривати од став 1 од овој член се отста-
пуваат на Македонски железници Транспорт АД-Скоп-
је за извршување на работите од нивната дејност - ус-
луги за превоз на патници и стока со железница. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на отстапени-
те нафтени деривати, паѓаат на товар на Македонски 
железници Транспорт АД-Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-7141/1 Заменик на претседателот  

13 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4353. 
Врз основа на член 23 од Законот за Воената акаде-

мија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
83/2009), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 13.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ 
СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА AКАДЕМИЈА 
„ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“, СКОП-
ЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2014/2015 ГО-
ДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА 

ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за определување на бројот на кандида-

тите кои се запишуваат на Воената aкадемија „Генерал 
Михаило Апостолски“, Скопје во студиската учебна 
2014/2015 година, чие образование се финансира од 
Буџетот на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 91/2014 и 113/2014), во 
член 1, во воведната реченица бројот „35“ се заменува 
со бројот „46“. 

Во алинејата 1, бројот „25“ се заменува со бројот 
„26“. 

      
Член 2 

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

 
Бр. 42-7660/1 Заменик на претседателот  

13 септември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  
И ВРСКИ 

4354. 
Врз основа на член 10 став (12) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13 и 42/14) 
министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И 
ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА,  ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, КАКО И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА 

ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ НА  
УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на изда-
вање, продолжување и одземање на лиценцата, форма-
та и содржината на образецот на барањето за издавање 
на лиценцата, како и формата и содржината на образе-
цот на лиценцата за управител за вршење на дејностите 
на управување со станбени згради. 

 
Член 2 

(1) Лиценцата за управител за вршење на дејности-
те на управување со станбени згради (во понатамошни-
от текст: лиценцата) се издава врз основа на писмено 
барање поднесено од страна на правно или физичко ли-
це до Регулаторна комисија за домување. 

 (2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 
член се издава во А4 формат на хартија во бела боја и 
ги содржи следните податоци: број, датум, наслов: „Ба-
рање за издавање на лиценца за управител за вршење 
на дејностите на управување со станбени згради“, на-
зив, седиште, адреса и  ЕМБС, телефон за контакт, е-
mail адреса, име и презиме и потпис на овластено лице.  

(3) Формата и содржината на образецот на барање-
то од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој 
е составен дел на овој правилник.  

 

Член 3 

(1) По доставување на барањето од член 2 став (1) 

на овој правилник, се проверува доставената докумен-

тација и доколку истата е комплетна, на барателот му 

се издава лиценцата.  

(2) Доколку се утврди дека приложената докумен-

тација кон барањето за издавање на лиценцата не е 

комплетна, барателот се известува во рок од три дена 

од денот на приемот на известувањето, да ја комплети-

ра документацијата. Доколку во овој рок барателот не 

ја комплетира документацијата, барањето се одбива.  
 

Член 4 
(1) Лиценцата се издава на образец во А4 формат на 

специјална хартија во сина боја и ги содржи следните 
податоци: грб на Република Македонија, назив „Репуб-
лика Македонија“, под него назив „РЕГУЛАТОРНА 
КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ“, а под него назив „Ли-
ценца за управител за вршење на дејностите на управу-
вање со станбени згради“, назив, седиште, адреса и 

ЕМБС на управителот, важност на лиценцата, број на 
лиценцата, ден, месец и година на издавање на ли-
ценцата, место за печат и потпис. 

(2) Формата и содржината на образецот на лиценца-
та се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 5 

(1) За продолжување на лиценцата, управителот 
поднесува писмено барање согласно член 2 од овој 
правилник. 

(2) По доставеното барање од став (1) на овој член, 
се проверува доставената документација и доколку ис-
тата е комплетна, лиценцата се продолжува.  

(3) Доколку се утврди дека барањето за продолжу-
вање на лиценцата е некомплетно, барателот се извес-
тува во рок од три дена од денот на приемот на извес-
тувањето, да ја комплетира документацијата. Доколку 
во овој рок барателот не ја комплетира документаци-
јата, барањето за продолжување на лиценцата се од-
бива.  

 

Член 6 

(1) Доколку Регулаторната комисија за домување 

при вршење на периодични проверки врз управителите 

констатира дека настанале услови за одземање на ли-

ценцата утврдени во член 10 став (7) од Законот за до-

мување, се донесува решение за одземање на ли-

ценцата.  

(2) Во случаите кога при вршењето на инспекцис-

киот надзор од страна на овластениот инспектор за до-

мување, односно инспекторите при Државниот комуна-

лен инспекторат со записник се констатира дека се ис-

полнети некои од условите за одземање на лиценцата 

утврдени во член 10 став (7) од Законот за домување, 

до Регулаторна комисија за домување се доставува из-

вестување и записник заради поведување на постапка 

за одземање на лиценцата.  

 (3) Доколку се оцени дека се исполнети некои од 

условите утврдени во член 10 став (7) од Законот за до-

мување, лиценцата се одзема и се известува правното 

или физичкото лице дека лиценцата треба да ја врати 

на Регулаторната комисија за домување во рок од осум 

дена од денот на правосилноста на решението за одзе-

мањето на лиценцата.  

 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на издавање 

и одземање на лиценцата за управител за вршење на деј-

ностите на управување со станбена зграда, како и форма-

та и содржината на образецот на лиценцата („Службен 

весник на Република Mакедонија“ бр. 153/09). 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-13008 Министер 

15 септември 2014 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
4355. 

Врз основа на член 30, став (1) од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/2011, 
51/2011, 124/2012, 31/2013, 34/2013 и 14/2014) и член 18, 
став 1 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 
166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 97/14 и 113/14), а по барање 
број 04-3085/1 од 11.9.2014 од Биљана Стојановска, 
Државната изборна комисија, на седницата одржана на 17 
септември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 
НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
1. Од функцијата генерален секретар на Државната 

изборна комисија, се разрешува Биљана Стојановска, 
по нејзино барање поради стекнување на право на ста-
росна пензија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Број 07-3114/1                         Претседател 
17 септември 2014 година  на Државната изборна комисија, 

      Скопје                          Никола Рилкоски, с.р. 
__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4356. 
Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-
лика Македонија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.107/2005), на ден 18.9.2014 година, го до-
несе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Весна Стојковска, судија  на Основен суд Скопје 1 
Скопје,  поради исполнување на условите за старосна 
пензија.   

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 18.9.2014 година. 

 
 

Бр. 07-1162/2 Судски совет  
 19 септември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
  Александра Зафировска, с.р. 

_________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 
4357. 

Врз основа на член 24, став 1 алинеа 3, а во врска со 
член 158 став 6 од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македнија“ бр. 
39/2014), директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации, на 3.9.2014 година го донесе следниот 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ  НА ДИГИТАЛНА 
ТЕЛЕВИЗИСКА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ 
ОД ПОТРОШУВАЧИТЕ (приемник за двб-т) 
 

Член 1 
Со овој Правилник се утврдува интероперабилнос-

та на дигитална телевизиска опрема што се користи од 
потрошувачите, за прием на дигитални терестријални 
телевизиски сигнали (двб-т). 

Член 2 
(употребени изрази) 

 
(1) Изразите употребени во овој Правилник, го има-

ат следното значење: 
 
1. Дигитална телевизиска опрема (приемник за двб-т1)  

е електронска комуникациска опрема, наменета за раз-
мена и пренос на информации, со која на корисникот 
му се овозможуваат дополителни услуги (пренос на 
слика, звук и податоци со можност за употреба на ин-
терактивна комуникација). 

2. СДТВ2  – телевизија со стандардна дефиниција.  
3. ХДТВ3   – телевизија со висока дефиниција. 
4. ЕПГ4   – електронски програмски водич 
(2) Другите изрази употребени во овој правилник, 

имаат исто значење како што е определено со Законот 
за електронските комуникации. 

 
Член 3 

(видови приемници) 
 
Приемник за дигитална ТВ (приемник за двб-т) мо-

же да биде: 
- приемник кој се приклучува на ТВ апарат (СТБ - 

сет топ бокс) и 
- ТВ апарат со вграден приемник за двб-т. 
Приемниците од став еден на овој член, мора да 

имаат можност, при почетното вклучување на прием-
никот, при изборот на држава да се избере Македонија.  

Откако ќе се избере државата, приемникот при из-
борот на јазик на говор, јазик на превод и писмо, мора 
да има можност да направи избор на македонски јазик 
на говор, македонски јазик на превод и мени на маке-
донски јазик со кирилично писмо. 

 
Член 4 

(основни технички параметри) 
 
Приемниците од член 3 од овој Правилник, треба да 

ги поседуваат следните основни технички параметри: 
(1) Транспортен проток (стрим) – Приемниците од 

Член 3 треба да поддржуваат протоци со променлива 
битска брзина (VBR поддршка) 

(2) Аудио декодер – Приемниците од Член 3 за звук мо-
ра да поддржуваат декодирање на MPEG-1/MPEG-2 layer I 
/ layer II аудио компресија според стандардот ISO/IEC 
11172-3. Поддршката за избор на повеќе јазици на говор во 
една програмска содржина е задолжителна. 

(3) Приемниците од Член 3, при избор на македон-
ски јазик на говор, треба да имаат поддршка за маке-
донски аудио дескриптор со ознака mac.  

(4) Видео декодер - Приемниците мора да поддржу-
ваат декодирање на MPEG-4 Part 10 / H.264 AVC видео 
компресија според стандардот ITU-T H.264 и ISO/IEC 
MPEG-4 AVC (претходно ISO/IEC 14496-10 – MPEG-4 
Part 10, Advanced Video Coding), со видео компонента 
со постојана или променлива битска брзина.  

(5) Приемниците од Член 3 мора да поддржуваат 
прием на слика со сооднос на страни 4:3 и 16:9, со 
можност за рачно или автоматско менување на форма-
тот со користење на letter box, pillar-box и pan&scan 
конверзија.  

(6) Приемниците од Член 3, за приказ на содржина-
та на ЕПГ потребно е да го поддржуваат кириличниот 
блок UTF-8 од множеството на карактери според стан-
дардот Unicode ISO10646. За приказ на латинични ка-
рактери, потребно е да има подршка според ISO6937 
стандардот за множеството на карактери. 

(7) Приемниците од Член 3 треба да поддржуваат дес-
криптор на македонски јазик на превод  со ознака mac.  
                            
1 DVB–T–Digital Video Broadcasting- terrestrial 
2 SDTV – standard definition television 
3 HDTV – high definition television 
4 EPG –electronic program guide 
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(8) Приемниците од Член 3 треба да поддржуваат 
логичко нумерирање на каналите (LCN - Logical 
Channel Number) со што се овозможува почетен распо-
ред на сочуваните канали од пребарувањето со редо-
следот определен од страна на Советот за радиодифу-
зија според Правилникот за распределба на капаците-
тите на мултиплексите. 

(9) Приемниците од Член 3 треба да имаат под-
дршка за датум и време користејќи ги табелите од 
стандардот EN 300744. 

  
Член 5 

(меѓусебна оперативност на аналогна и дигитална  
телевизиска опрема) 

 
(1) Приемниците на дигиталните телевизиски 

сигнали треба да ги исполнуваат условите наведени во 
стандардот МКС EN 62216:2012 односно да примаат и 
демодулираат двб-т сигнал емитуван во согласност со 
стандардот EN 300744. Дополнително, приемникот мо-
же да прима и демодулира двб-т сигнал емитуван во 
согласност со стандардот EN 302755 (DVB-T2). 

(2) Дигиталната телевизиска опрема мора да овоз-
можува прием на некодирани сигнали, како и сигнали 
кодирани според европскиот стандард DVB CSA 
(common scrambling algoritham) што го препорачува 
призната европска организација за стандардизација. 

(3) Секој аналоген телевизиски приемник со дијагонала 
на екранот поголема од 42 см, мора да има најмалку еден 
надворешен приклучок во согласност со стандард на приз-
ната европска организација за стандардизација, односно 
стандардот CENELEC EN 50049--1:1997 SCART, кој овоз-
можува едноставно приклучување на надворешни уреди, 
вклучувајќи дополнителни декодери и приемници за диги-
тални телевизиски сигнали. 

(4) Секој телевизиски приемник со вграден декодер 
на дигитални телевизиски сигнали (двб-т), со дијагона-
ла на екранот поголема од 30 см, треба да има најмалку 
еден надворешен приклучок, како што ќе го стандарди-
зира призната европска организација за стандардизаци-
ја или е во согласност со спецификација што е широко 
прифатена од производителите на опрема од таа об-
ласт. Овој вид на приклучок (заеднички двб-т интер-
фејс приклучок) треба да овозможи едноставно прик-
лучување на надворешни уреди и пренесување на сите 
елементи на дигиталниот телевизиски сигнал. 

  
Член 6 

(Посебни услови за приемникот кој се приклучува на 
ТВ апарат - СТБ) 

 
СТБ – приемник што се приклучува на ТВ апарат 

кој поддржува СДТВ - телевизија со стандардна дефи-
ниција, мора да има SCART или RCA излез.  

СТБ - приемник што се приклучува на ТВ апарат 
кој поддржува ХДТВ – телевизија со висока дефини-
ција, мора да има и HDMI излез.  

 
Член 7 

(Останати услови) 
 

Приемникот треба да има можност да ја детектира 
ознаката за возрасна граница,  во случај кога таква ин-
формација е внесена во системот.Означувањето на 
програмите треба да е во согласност со стандардот 
МКС EN 300 468 (родителска контрола). 

 
Член 8 

(Параметри за прием на двб-т сигнали) 
 
(1) Фреквенциски опсези и ниво на прием - Прием-

никот  треба да има можност за прием на сигнали во 
фреквенциски опсег VHF 174-230 MHz и UHF 470-862 
MHz, со влезно ниво во опсегот од -75 dBm до  -23 
dBm или пошироко. Се препорачува приемникот да 

овозможи прием на сигнали само во фреквенцискиот 
опсег UHF 470-790 MHz како би се избегнале евенту-
ални пречки предизвикани од предавателите во копне-
на мобилна служба. 

(2) Приемникот може да поддржува индикатор за 
квалитет на сигналот и ниво на сигнал, автоматско и 
рачно пребарување на програми.  

 
(3) Терестријален демодулатор 
 

DVB-T COFDM,   
Video compression MPEG-4 
SFN support YES 
Transmission mode 8k 
Channel bandwidth VHF - 7 MHz; UHF - 8 

MHz 
Modulation QPSK, 64-QAM 
Guard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
Inner code-rate  1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
Scanning Step 166.66 KHz 

 
Член 9 

(Преодни и завршни одредби) 
 

(1) Одредбите од овој правилник што се однесуваат 
на задолжителното воведување на избор на држава, ја-
зик на говор, јазик на превод и писмо, и логичко нуме-
рирање на каналите (LCN - Logical Channel Number), ќе 
се применуваат од 01.01.2015 година. 

(2) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден 
од денот на неговото објавување во Службен весник на 
Република Македонија. 

(3) Со денот на влегување во сила на овој Правил-
ник престанува да важи Правилникот за условите за ра-
бота на дигитална телевизиска опрема што се користи 
од потрошувачите (применик за двб-т) (Службен вес-
ник на Република Македонија број 185/2013). 

(4) По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде 
објавен на веб-страната на Агенцијата. 

 
 

Бр. 0201-1331/3 
Агенција за електронски  

комуникации 
3 септември 2014 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4358. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-
ГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, за користење на 
повластена тарифа на електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија, на седницата одржа-
на на ден 19.9.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

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

ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, со седиште на ул 
Населено место без уличен систем, Вевчани, му се одобру-
ва користење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од фотонапонската електроцентрала „ВЕВЧА-
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НИ 2“ со инсталирана моќност од 49,75 kW и со локација 
на КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани 
со Г.Белица, Општина Вевчани. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштвото за производство, тр-

говија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вев-
чани, со седиште на ул Населено место без уличен сис-
тем, Вевчани; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-153; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ВЕВЧАНИ 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани 
со Г.Белица, Општина Вевчани;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 67.590 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот 
производител: повластена тарифа која што важела на денот 
на донесување на решението за стекнување на привремен 
статус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за фотона-
понската електроцентрала „ВЕВЧАНИ 2“, УП1 бр. 08-
80/13 од 29.07.2013 година, односно во зависност од инста-
лираната моќност и локацијата на фотонапонската електро-
централа „ВЕВЧАНИ 2“ се одобрува користење на повлас-
тена тарифа од 16 €¢/kWh; 

- период на користење на повластената тарифа: 15 
години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-148/14  

19 септември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4359. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енергети-
ка  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 
164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите (“Служ-
бен 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 (“Служ-
бен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на ут-
врдување, пресметување и уплатување на надоместокот за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се 
плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.09.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 38,694 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 40,121 

 б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 39,357 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 38,916 
  
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 31,628 
  

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 77,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 78,50 
 
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 65,50 
 
в) Масло за горење      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 54,50 
 
г) Мазут         ден/кг 
- М-1 НС         до 38,843 
 
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 дерива-

ти можат да вршат промет на секој дериват поодделно по 
една од цените утврдени за тој дериват во една од групите 
на цени определени согласно оваа одлука. 

 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 ма-
зутот 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 
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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 Законот за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќа-
ат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или про-
изводство 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 21,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 21,734 
 
б) Дизел гориво       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 12,121 
 
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 донесувањето, 

а ќе се применува од 00:01 часот на 23.09.2014 година и ис-
тата ќе се објави во “Службен весник на Република Маке-
донија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-2075/1  

22 септември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4360. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 и  41/2014) и членовите 5 и 
6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на 
тарифни потрошувачи (“Службен весник на РМ” бр. 
94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по 
Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-
Скопје за утврдување на продажната цена на природ-
ниот гас за септември 2014 година, на седницата од-
ржана на 22 септември 2014 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ОД 

2014 ГОДИНА 
 

Член 1 
На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како 

вршител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец септември од 2014 година, се 
утврдува да изнесува 25,7341 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фак-
турна цена на природниот гас со вклучени зависни тро-
шоци) во износ од 25,4383 ден/nm3 и цена за услугата 
снабдување на тарифните потрошувачи непосредно 
приклучени на системот за пренос на природен гас во 
износ од  0,2958 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и уп-
равување со системот за пренос на природниот гас во 
износ од 1,4642 ден/nm3, а која се однесува за тари-
фните потрошувачи непосредно приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец септември 2014 година во кој 
не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 
27,1983 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надо-
месток на цената на природниот гас за месец септем-
ври од 2014 година, утврден во ставот 4 на овој член, 
изнесува 4,8365 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на сис-
темот за пренос на природен гас, во согласност со став 
4 и 5 на овој член, за месец септември од 2014 година 
изнесува 32,094 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 46,6694 денари за еден САД долар, 
за месец август од 2014 година, согласно заклучницата 
за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”.  

 
   УП1 Бр. 08-165/14  

22 септември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4361. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 
17, став 1 од Правилникот за повластени производите-
ли на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕР-
ГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, за издавање на ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија, на седницата одржана на ден 
19.9.2014 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРО-
ИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-
ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани, со седиште на 
ул Населено место без уличен систем, Вевчани, му се 
издава решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за фотонапонската елек-
троцентрала „ВЕВЧАНИ 2“ со инсталирана моќност од 
49,75 kW и со локација на КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. 
„Мали Лог“, КО Вевчани со Г.Белица, Општина Вев-
чани. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕНЕРГО ВЕВЧАНИ с. Вевчани Вевчани, 
со седиште на ул Населено место без уличен систем, 
Вевчани; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-153; 

- назив на електроцентралата: фотонапонска елек-
троцентрала „ВЕВЧАНИ 2“; 

- податоци за локација на електроцентралата: на 
КП.бр.4819, ГП.бр.4819, м.в. „Мали Лог“, КО Вевчани 
со Г.Белица, Општина Вевчани;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,75 
kW (199 панели со моќност на панел од 250 W); 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 67.590 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
19.09.2029 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот 
ден и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   УП1 Бр. 08-147/14  

19 септември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4362. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Ма-

кедонија, врз основа на член 151 став 5 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 8 став 1 од Правилникот 
за повластени производители на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по бара-
њето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ 
ТЕ ХИДРО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, на ден 
10.9.2014 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС 
НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во точката 1 на Решението за стекнување на 

привремен статус на повластен производител на елек-
трична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија У П1 бр. 08-251/12 од 25.03.2012 година, обја-
вено во „Службен весник на Република Македонија“, 
бр.46/13, во заградата  по зборовите: „од 28.11.2011 го-
дина“ се додаваат зборовите: „анекс на договорот со 
бр. 12 - 516/2 од 20.01.2014 година и анекс на догово-
рот со бр.12-516 од 22.06.2014 година.  

2. Во точката 2 алинеи 5 и 7 во заградата заградата 
по зборовите: „од 28.11.2011 година“ се додаваат збо-
ровите: „анекс на договорот со бр. 12 - 516/2 од 
20.01.2014 година и анекс на договорот со бр.12-516 од 
22.06.2014 година.  

3. Во точката 2 алинеја 8 датумот „28.01.2013 го-
дина“ се менува и гласи: „16.06.2015 година“. 

4. Во точката 3 во заградата по зборовите: „од 
28.11.2011 година“ се додаваат зборовите: „анекс на 
договорот со бр. 12 - 516/2 од 20.01.2014 година и 
анекс на договорот со бр.12-516 од 22.06.2014 година.  

5. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 
донесување, а се објавува во Службен весник на Репуб-
лика Македонија. 

 
   УП1 Бр. 08-251/12  

10 септември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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