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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

4485. 

Врз основа на член 29 став 8 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 

99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 

НА КНИГАТА ЗА ПРИГОВОРИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот 

на водење на книгата за приговори („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.181/11) членот 2 се мену-

ва и гласи: 

„Книгата за приговори е во А4 формат со димензии 

210 mm х 297 mm во која се содржани евиденциони 

листови за спорен тутун. 

Предната страна на книгата за приговори ги содржи 

следните податоци: 

- горе на левата страна откупувач-назив и седиште 

на откупното препријатие; 

- откупно место-адреса и сопственост; 

- проценител-име, презиме, број и датум на издава-

ње на лиценцата за процена на тутун; 

- потпис на проценителот; 

- на средината се отпечатува со големи букви 

„КНИГА ЗА ПРИГОВОРИ“; 

- откуп на тутун од реколта______ год. и 

- вага за процена бр. ______.“ 

  

Член 2 

Членот 3 се менува и гласи: 

„Евиденциониот лист за спорен тутун од книгата за 

приговори ги содржи следните податоци:  

- на средината се отпечатува со големи букви 

„ЕВИДЕНЦИОНЕН ЛИСТ ЗА СПОРЕН ТУТУН“; 

- реден број на производител; 

- датум на прием на приговор/откуп; 

- име и презиме на производителот; 

- име и презиме на претставникот на здружението; 

- број на договорот за откуп; 

- број на бала/кутија; 

- се отпечатува со големи букви „ПРВОСТЕПЕНА 

ПРОЦЕНА“; 

- тип на тутун од категорија I во кг. (класа I, II, III, 

IV, V и вкупно); 

- тип на тутун од категорија II во кг. (класа I, II и 

вкупно); 

- вкупно во кг. I и II категорија (тежина во кг.); 

- одбитоци во кг. (влага во %, влага во кг., песок во 

%, песок во кг., друго во %, друго во кг. и вкупно одби-

тоци во кг.); 

- одлука за процена од второстепена комисија (да-

тум на записник, број на записник, класа, нето тежина 

во кг.) и 

- потпис на производителот или претставникот на 

здружението. 

 

Член 4 

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр.14-3916/5 Министер за земјоделство, 

28 октомври 2016 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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Врз основа на член 22 став 6 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), министе-

рот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесe 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕTO ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 

НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на откупувачи 

на тутун. 

 

Член 2 

Барањето за упис во Регистарот на откупувачи на тутун се поднесува на образец во А4 формат на хартија 

во бела боја. 

 

Член 3 

Барањето за упис во Регистарот на откупувачи на тутун ги содржи следните податоци: 

- во средината назив на барањето и 

- во табелата се запишани податоци за: назив на правното лице-откупувач, единствен даночен број (ЕДБ), 

седиште и адреса, лице за контакт и е-меил адреса, дејност, број и датум на решение со кое е извршен упис во 

трговскиот регистар, планирана количина за откуп во тони, број, датум, место за печат и потпис на одговорно 

лице во правното лице.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината и 

формата на образецот за поднесување барање за запишување во регистарот на откупувачи на тутун („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 10/07 и 52/14). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

            Бр.14-4077/5 Министер за земјоделство, 

 28 октомври 2016 година шумарство и водостопанство, 

              Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

 

4486. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стр. 6 - Бр. 201                                                                                     4 ноември 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

 

 



4 ноември 2016  Бр. 201 - Стр. 7 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

4487. 
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), министерот за правда донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-

ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 
ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ  

ПАРТИИ 
 
Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-2434/2  
од 27.6.2016 година престанува да важи за политичката 
партиjа: 

 
- ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА 

(не доставени извештај од регистар на примени дона-
ции/член 25) 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија” 
број 125/2016 од 7.7.2016 година, Државниот завод за 
ревизија достави допис број 23-11/95 од 5.9.2016 годи-
на co барање за запирање на забраната на исплатата на 
средствата за редовно годишно финансирање на поли-
тичката партиjа коjа ги исполнилa обврските за финан-
сиско известување за 2015 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичката  партиjа ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА 

НА МАКЕДОНИЈА ги исполнилa целосно своите об-

врски за финансиско известување за 2015 година. 
Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги 

исполнилa условите за запирање на забраната за испла-
та на средствата на политичките партии за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финан-
сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во „Службен весник на Република Македонија”. 
   

Бр. 11-2434/4  
19 септември 2016 година              Министер за правда, 

Скопје                Валдет Џафери, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4488. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија, 
член 28 алинеја 1 и член 71 од Деловникот на Уставни-
от суд на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија” број 70/1992), на седницата од-
ржана на 29 јуни 2016 година и 28 септември 2016 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување на по-

стапка за оценување на уставноста и законитоста на: 
- Одлуката за давање согласност за поставување на 

урбана опрема на подрачјето на Општина Бутел, број 
08-208/2 од 23.02.2016 година, донесена од Советот на 
Општина Бутел, објавена во „Службен гласник на Оп-
штина Бутел” број 2 од 23 февруари 2016 година и 

- Решението за објавување на Одлуката за давање 
согласност за поставување на урбана опрема на под-
рачјето на Општина Бутел, број 09-251 од 23.02.2016 
година, донесено од градоначалникот на Општина Бу-
тел. 

2. Движењето за Реформи - Албанска Демократска 
партија од Тетово, до Уставниот суд на Република Ма-
кедонија, поднесе иницијатива за поведување на поста-
пка за оценување на уставноста и на законитоста на ак-
тите, означени во точката 1 од ова решение.  

Според наводите од подносителот на иницијати-
вата, со донесената одлука се повредувале член 8 став 
1 алинеја 8, член 19 став 3, член 50 ставови 1, 2 и 3, 
член 51 став 1, член 54 став 3 и член 114 став 5 од 
Уставот на Република Македонија и законите, бидејќи 
на улици и крстосници или на други јавни места не 
смеело да се подигнуваат урбана опрема-Крст или дру-
ги верски симболи. Тоа претставувало кршење на те-
мелната вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија-хуманизмот, социјалната правда и соли-
дарноста од член 8 став 1 алинеја 8 на Уставот, се 
вршело разгорување на национална, расна или верска 
омраза или нетрпеливост во државата со што се повре-
дувал член 20 став 3 од Уставот, се повредувал членот 
19 став 3 од Уставот бидејќи сите верски религиозни 
групи биле одвоени од државата и се еднакви пред за-
конот. Повреден бил и член 20 од Уставот, а исто така 
и основните слободи и права од член 50 ставови 1, 2 и 
3 од Уставот, член 51 став 1 и член 54 став 3 од Уста-
вот според кој ограничувањето на слободите и правата 
не може да биде дискриминаторско по основ на пол, 
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјал-
но потекло, имотна или општествена положба. Воедно 
подносителот на иницијативата како партија смета де-
ка се повредувал и Амандманот XVI со кој е заменет 
ставот 5 на членот 114 од Уставот на Република Маке-
донија, бидејќи било повредено правото на Бадентер во 
моментот кога била донесена одлуката од страна на 
Советот на Општина Бутел.             

3. Судот, на седницата утврди дека со иницијатива-
та се оспорува Одлука за давање согласност за поставу-
вање на урбана опрема на подрачјето на Општина Бу-
тел, број 08-208/2 од 23.2.2016 година, донесена од Со-
ветот на Општина Бутел, објавена во „Службен глас-
ник на Општина Бутел” број 2 од 23 февруари 2016 го-
дина и Решение за објавување на Одлуката за давање 
согласност за поставување на урбана опрема на под-
рачјето на Општина Бутел, број 09-251 од 23.02.2016 
година, донесено од градоначалникот на Општина Бу-
тел. 
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4. Според член 110 алинеја 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, Уставниот суд на Република Македо-
нија одлучува за согласноста на другите прописи и на 
колективните договори со Уставот и со законите. 

Согласно членот 28 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот 
суд ќе ја отфрли иницијативата ако не е надлежен да 
одлучува за барањето. 

До Уставниот суд, подносителот достави иниција-
тива во која наведува дека со Одлуката за давање на 
согласност за поставување на урбана опрема на под-
рачјето на Општина Бутел, донесена од Советот на Оп-
штина Бутел и Решението од градоначалникот на Оп-
штината за објавување на Одлуката, се повредувале по-
веќе одредби на Уставот на Република Македонија и 
законите. 

Од страна на Уставниот суд, со допис Р.бр.18/16 од 
22.3.2016 година, беше побарано прецизирање на актот 
кој се оспорува со иницијативата во даден рок.  

Подносителот достави поднесок во кој наведува де-
ка до овој суд е доставена иницијатива за оценување на 
уставноста и законитоста на одлука на Општина Бутел 
за поставување урбана опрема-Крст, односно дека во 
прилог го доставува оспореното решение за објавување 
на Одлуката за давање согласност за поставување на 
урбана опрема на подрачјето на Општина Бутел, број 
09-251 од 23.2.2016 година, донесено од градоначал-
никот на Општина Бутел. Наведува и дека покрај наве-
деното решение го доставува Записникот од одржаната 
седница на која е донесена и Одлуката за давање сог-
ласност за поставување на урбана опрема на подрачје-
то на Општина Бутел, број 08-208/2 од 23.2.2016 го-
дина, донесена од Советот на Општина Бутел, објавена 
во „Службен гласник на Општина Бутел“ број 2 од 23 
февруари 2016 година. 

Од поднесокот, не произлегува јасна прецизност по 
однос актот кој се оспорува со иницијативата, односно 
како оспорен акт со поднесокот се наведува Решението 
од градоначалникот за објавување на Одлуката, но би-
дејќи со иницијативата и поднесокот, подносителот се 
повикува и на Одлуката, Судот како оспорени со ини-
цијативата ги имаше во предвид двата акта погоре на-
ведени. 

Во оспорената одлука се наведува дека врз основа 
на членот 36 став 1 точка 15 од Законот за локална са-
моуправа („Службен весник на Република Македонија” 
број 5/2002), член 80 од Законот за градење („Службен 
весник на Република Македонија” броевите 130/2009, 
124/2010, 18/2011, 36/2011, 49/2011, 54/2011, 13/2012, 
144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 
27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 
187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015 и 226/2015), член 
42 од Статутот на Општина Бутел („Службен гласник 
на Општина Бутел” број 3/14-пречистен текст и број 
11/14) и барањето број 08-227 од 18.2.2016 година, под-
несено од Светскиот македонски конгрес, Советот на 
Општина Бутел на 39-та седница одржана на 23.2.2016 
година, донесува Одлука за давање согласност за по-
ставување на урбана опрема на подрачјето на Општина 
Бутел. 

Со член 1 од оспорената одлука, се наведува дека 
со оваа Одлука се дава согласност за поставување на 
урбана опрема - Крст на подрачјето на Општина Бутел, 
на микролокацијата на вкрстување на улица “Боца Ива-
нова” и улица “Александар Урдаревски”, врз основа на 
барање на Светскиот македонски конгрес. 

Со член 2 од оспорената одлука се наведува дека 

изработката на проектната документација, како и тро-

шоците за поставување и изведување на опремата од 

членот 1 на оваа одлука, ќе се обезбедат од страна на 

подносителот на барањето. 

Во член 3 од Одлуката, се наведува дека оваа одлу-

ка влегува во сила со денот на објавувањето во (“Служ-

бен гласник на Општина Бутел”). 

Одлуката е со број 08-208/2 од 23.2.2016 година. 

Во оспореното решение се наведува дека врз основа 

на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална само-

управа („Службен весник на Република Македонија” 

број 5/2002), градоначалникот на Општина Бутел, до-

нел Решение за објавување на Одлука за давање сог-

ласност за поставување на урбана опрема на подрачје-

то на Општина Бутел. 

Со член 1 од оспореното решение, се наведува дека 

се објавува Одлуката за давање согласност за поставу-

вање на урбана опрема на подрачјето на Општина Бу-

тел, донесена на 39-тата седница на Советот на Општи-

на Бутел, одржана на 23.2.2016 година, а во член 2 од 

Решението, се наведува дека истото влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен 

гласник на Општина Бутел”. 

Решението е со број 09-251 од 23.2.2016 година. 

Од содржината на оспорената одлука, произлегува 

дека во конкретниот случај станува збор за поединечен 

правен акт со која на конкретен субјект-Светскиот ма-

кедонски конгрес се дава согласност за поставување на 

урбана опрема на локација во Општина Бутел, врз ос-

нова на претходно барање на субјектот, односно дека 

трошоците за поставување и изведување на опремата, 

ќе бидат на товар на подносителот на барањето, а од 

содржината на оспореното решение произлегува дека 

станува збор за технички акт-објавување на оспорената 

одлука во „Службен гласник на Општина Бутел”.  

5. Имајќи ја предвид содржината на актите кои се 

оспоруваат со иницијативата, наспрема утврдените 

надлежности на Уставниот суд, во кои спаѓа и оцена на 

општи прописи кои содржат општи норми на однесу-

вање, односно кои уредуваат односи на субјектите во 

правото на општ начин и кои утврдуваат права и об-

врски на неопределен број на субјекти во правото, а во 

конкретниот случај оспорените акти не ги содржат 

правните елементи кои го определуваат прописот како 

подобен за уставно-судска оцена, Судот оцени дека 

настапени се условите од членот 28 алинеја 1 од Делов-

никот на Уставниот суд за отфрлање на иницијативата 

поради ненадлежност. 

6. Поради изнесеното, Судот, одлучи како во точка-

та 1 од ова решение. 

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-

сови во состав од претседателот на Судот, Елена Гоше-

ва и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил 

Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Ван-

гелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и 

Владимир Стојаноски. 

 

У.бр. 72/2016 Претседател 

29 јуни 2016 година и 

28 септември 2016 година 

на Уставниот суд на Република 

Македонија 

Скопје Елена Гошева, с.р. 
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4489. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по на-
шето гласање против Решението У.бр.72/2016 донесено 
на 28.9.2016 година за отфрлање на иницијативата за 
оценување на уставноста и законитоста на Одлуката за 
давање согласност за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Бутел, број 08-208/2 од 
23.2.2016 година, донесена од Советот на Општина Бу-
тел, објавена во „Службен гласник на Општина Бутел” 
број 2 од 23 февруари 2016 година и Решението за об-
јавување на Одлуката за давање согласност за поставу-
вање на урбана опрема на подрачјето на Општина Бу-
тел, број 09-251 од 23.2.2016 година, донесено од гра-
доначалникот на Општина Бутел, го издвојуваме и 
писмено го образложуваме следното 
   

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ  
 
Со означеното Решение, Уставниот суд со мно-

зинство гласови одлучи да ја отфрли иницијативата за 
оценка на уставноста и законитоста на Одлуката за да-
вање согласност за поставување на урбана опрема на 
подрачјето на Општина Бутел, број 08-208/2 од 
23.2.2016 година, донесена од Советот на Општина Бу-
тел, објавена во „Службен гласник на Општина Бутел” 
број 2 од 23 февруари 2016 година и Решението за об-
јавување на Одлуката за давање согласност за поставу-
вање на урбана опрема на подрачјето на Општина Бу-
тел, број 09-251 од 23.2.2016 година, донесено од гра-
доначалникот на Општина Бутел. Притоа, имајќи ја 
предвид содржината на актите кои се оспоруваат, 
единствен аргумент на мнозинството во Уставниот суд 
е повикувањето на судските утврдени надлежности, во 
смисол на тоа дека Судот оценува општи прописи кои 
содржат општи норми на однесување, односно кои уре-
дуваат односи на субјектите во правото на општ начин 
и кои утврдуваат права и обврски на неопределен број 
на субјекти во правото, а бидејќи во конкретниот слу-
чај оспорените акти не ги содржат тие правни елементи 
се смета дека се настапени условите од членот 28 али-
неја 1 од Деловникот на Уставниот суд за отфрлање на 
иницијативата поради ненадлежност. 

Нашето спротивно мислење по однос на оспорените 
правни акти го темелиме на ставот дека Уставниот суд 
мора доследно, непристрасно и објективно да ја гради 
својата позиција по однос на заштитата на уставноста и 
законитоста, особено кога е во прашање еднаквоста и 
заштитата при третманот на идентитетските каракте-
ристики на сите заедници кои живеат во Република 
Македонија. Сметаме дека тие уставни и законски 
принципи треба да се почитуваат при донесување на 
секој акт, вклучително и оспорените. 

Во склад со горенаведениот став, сметаме дека ос-
порените Одлука и Решение се во спротивност со член 
8 став 1 алинеја 3, 9 и 10 (темелни вредности на устав-
ниот поредок како владеење на правото, локалната са-
моуправа, уредувањето и хуманизацијата на просторот 
и заштитата и унапредувањето на животната средина и 
на природата) и член 51 (законите мораат да бидат во 
согласност со Уставот, а сите други прописи со Уста-
вот и со закон, како и секој е должен да ги почитува 
Уставот и законите), член 69 односно Амандман X и 
член 115 став 1 по однос на посебното - Бадентерово 
мнозинство како уставна категорија од Уставот на Ре-
публика Македонија. Исто така, сметаме дека постои 
повреда на начелото на законитост по однос на одред-

бите од Законот за локална самоуправа член 36, 41 став 
3 и член 55 („Службен весник на РМ” бр. 05/02), Закон 
за градот Скопје член 10 став 1 точка 1 алинеја 5, член 
15 став 1 точка 1 алинеја 5, („Сл.весник на РМ” 
бр.55/04), Законот за градење член 2 став 1 точка 4, 
член 79, член 80 и 81 став 1 („Сл.весник на РМ” 
бр.130/09). Истовремено, во согласност со горенаведе-
ните членови, би требале да се имаат предвид и соод-
ветните одредби во следните нормативни акти: Закон 
за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник 
на РМ” бр.51/05; 137/07 и 91/09), Закон за градежно 
земјиште („Сл.весник на РМ” бр.82/08), Закон за кому-
нални дејности („Сл.весник на РМ” бр.45/97, 23/99, 
45/02, 16/04, 5/09), Правилникот за формата и содржи-
ната на одобрението за поставување на времен објект и 
урбана опрема и начинот на неговото издавање 
(„Сл.весник на РМ” бр.123/2008), и Упатство за начи-
нот на изготвување на годишната програма за поставу-
вање на времени објекти и микролокациски услови 
(„Сл.весник на РМ” бр.36/2010) и формата и содржина-
та на одобрението за поставување на времени објекти, 
како и одобрението за поставување на урбана опрема 
донесено од Министерството за транспорт и врски.  

Сметаме дека како спорни правни прашања во овој 
предмет требаше да се постават следните: Дали верски-
те симболи односно крстот можат да се третираат како 
урбана опрема? Дали употребата на крстот како верско 
обележје треба да биде предмет на одлука со примена 
на Бадентеровото мнозинство со оглед на етничкиот, 
верскиот и советнички состав на општина Бутел? Дали 
постои повреда на Амандманот VII кој децидно ги про-
мовира сите вери во Република Македонија како еднак-
ви и одвоени од државата? Која постапка при донесу-
вање на оспорените правни акти би требала да се при-
менува, дали со примена на посебно - Бадентерово 
мнозинство или онаа која вообичаено се однесува на 
урбана опрема? Дали при примена на било која од обе-
те наведени постапки се испочитувани Уставот и зако-
ните?  

По однос на приложената судска пракса во рефера-
тот и правните прашања кои требаше да се постават во 
истиот, сметаме дека Уставниот суд мораше мериторно 
да навлезе во решавањето на овој предмет и да ги земе 
предвид следните свои одлуки и решенија: Решение 
У.бр.97/2012 во кое не се поведе постапка за оценува-
ње на законитоста на Одлуката за определување и про-
мена на имиња на улици, мостови и други инфраструк-
турни објекти на подрачјето на Град Скопје, број 07-
2555/1 донесена од Советот на Град Скопје („Службен 
гласник на Град Скопје“ бр.8), во кој предмет Судот и 
покрај тоа што во прашање беа промени на имиња на 
збирно дадени конкретни улици и мостови, тој мери-
торно го разгледувал предметот по однос на поста-
пката за определување на нивните имиња; Одлука У. 
Бр. 145/2012 со која е укината Одлуката за утврдување 
на Листата за определување имиња на улици, плош-
тади, мостови и други инфраструктурни објекти во оп-
штина Гостивар, од причина што таа не била во соглас-
ност со член 41 став 3 од Законот за локалната самоуп-
рава, бидејќи била донесена без да има мнозинство гла-
сови од присутните членови на Советот кои припаѓаат 
на заедниците кои не се мнозинско население во оп-
штината; Одлука У.бр.184/2007 со која е укината Одлу-
ката  за  утврдување на  зони  на зелен појас и опреде-
лување простор за изградба на рекреативни површини, 
број 07-4070/7 од 28 јули 2006 година, донесена од Со-
ветот на општина Струга („Службен гласник на општи-
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на Струга“ бр. 7/2006) бидејќи не била спороведена по-
себната законски пропишана постапка за донесување, 
односно изменување на генералниот урбанистички 
план; и укинувачките одлуки У.бр. 140/2007, У.бр. 
40/2006 и У.бр. 6/2006 кои се однесуваат на општините 
Центар, Аеродром, Кисела Вода и Ѓорче Петров нас-
проти уставната поставеност на Градот Скопје, како 
посебна единица на локалната самоуправа со утврдени 
надлежности согласно закон според кои при планира-
ње и уредување на просторот, градот Скопје утврдува 
стандарди и дава согласност за поставување на време-
ни објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на 
Градот Скопје. Став на Судот во овие три одлуки е де-
ка утврдувањето на унифицирани стандарди е законска 
надлежност на Градот Скопје која цели кон обезбеду-
вање на единствена примена на исти стандарди од 
страна на единиците на локалната самоуправа кои го 
сочинуваат градот Скопје. 

Првиот генерален аспект при барањето одговор на 
поставените правни прашања мора да ги има предвид 
следните уставни и законски одредби:  

Согласно член 115 став 1 од Уставот, кој е заменет 
со точката 1 на Амандман XVII, во единиците на ло-
калната самоуправа, граѓаните непосредно и преку 
претставници учествуваат во одлучувањето за праша-
ња од локално значење, а особено во областите на јав-
ните служби, урбанизмот и руралното планирање, заш-
титата на околината, локалниот економски развој, ло-
калното финансирање, комуналните дејности, култу-
рата, спортот, социјалната и детската заштита, преду-
чилишното воспитување, образованието, здравствената 
заштита и во други области утврдени со закон. 

Според член 41 став 3 од Законот за локалната са-
моуправа (Службен весник на Република Македонија 
бр.5 од 29 Јануари 2002 година) “Прописите кои се од-
несуваат на културата, употребата на јазиците и писма-
та на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во 
општината, утврдувањето и употребата на грбот и зна-
мето на општината, се усвојуваат со мнозинство гласо-
ви од присутните членови на советот, при што мора да 
има мнозинство гласови од присутните членови на со-
ветот кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско 
население во општината.“ 

Исто така, членот 55 од Законот за локална самоуп-
рава предвидува дека “Во општината во која најмалку 
20% од вкупниот број на жители на општината утврден 
на последниот извршен попис на населението се при-
падници на одредена заедница се формира комисија за 
односи меѓу заедниците (став 1). Комисијата од ставот 
1 на овој член ја сочинуваат подеднаков број претстав-
ници од секоја заедница застапена во општината (став 
2). Комисијата ги разгледува прашањата кои се однесу-
ваат на односите меѓу заедниците застапени во општи-
ната и дава мислења и предлози за начините за нивно 
решавање. (став 4) Советот на општината е должен да 
ги разгледа мислењата и предлозите од ставот 4 на овој 
член и да одлучи во врска со нив. (став 5). По однос на 
овој член напоменуваме дека Советот на општина Бу-
тел се состои од 19 советници од кои 6 се припадници 
на помалите заедници, а општината во својот состав 
има 8 комисии меѓу кои и комисија за односи меѓу за-
едниците. Наведените податоци упатуваат на хетероге-
ниот состав на населението во општина Бутел, а со тоа 
и на обврската општината прашања од ваква природа 
да бидат предложени, донесени и применувани по 
принцип на Бадентеровото мнозинство.  

Крстот како верски симбол е несомнено најпознати-
от универзален симбол и визуелен идентификатор на 
христијанството низ историјата на човештвото кој е 
многу експлицитен и јасен во својата симболика. Тој е 
нераскинливо врзан со идентитетот на граѓанинот од 
христијанска вероисповед во чија поширока смисла е 
инкорпориран и неговиот културен идентитет. Крстот за 
граѓаните од христијанска вероисповед претставува ос-
новно религиозно обележје и е сеприсутен во практику-
вањето на христијанската вера. Истоветен став има и Ев-
ропскиот суд за човекови права кој во своите одлуки на-
ведува дека крстот е “пред се верски симбол“. Јавната 
употреба на овој симбол недвојбено наведува на симбо-
лика која има верски контекст. Имајќи ја предвид ваква-
та општа и јавна перцепција, произлегува дека по ниту 
еден основ крстот не може да се нарекува, поистоветува 
или банализира во неговиот третман како урбана оп-
рема. Треба да се напомене и дека спорниот објект е 
планиран во импозантни димензии (триесет и три метри 
височина) а самиот контекст и чин на одбележување на 
неговото поставување ја надминува разумната и вооби-
чаена постапка на поставување урбана опрема. Крајно, 
имајќи ја предвид природата на уредуваното прашање со 
оспорените акти наспроти наведените аргументи, смета-
ме дека е направена суштинска повреда на уставните 
принципи и на законските одредби кои предвидуваат об-
врска за примена на посебното (Бадентерово) мно-
зинство, а кое во овој случај е избегнато.  

Вториот генерален аспект при барањето одговор на 
поставените правни прашања се однесува на закони-
тоста на оспорените акти по однос на поставувањето 
урбана опрема, како што се тврди од доносителот на 
оспорените акти, за што Судот мораше да анализира 
дали се доследно исполнети следните одредби: 

Член 36 од Законот за локална самоуправа ја уредува 
надлежноста на општинскиот совет, а член 62 наведува 
дека “Во вршењето на работите од својата надлежност 
советот донесува прописи, и тоа: статут, програми, пла-
нови, одлуки и други прописи утврдени со закон.(став 1) 
Прописите се донесуваат со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на советот, доколку поинаку не е 
определено со овој или друг закон. (став 2)“. 

Според Законот за градот Скопје член 10 став 1 точ-
ка 1 алинеја 5 („Сл.весник на РМ” бр.55/04) во наброе-
ните надлежности, односно работи од јавен интерес од 
локално значење на градот Скопје меѓу другите се и “ут-
врдување стандарди и давање согласност за поставување 
времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето 
на градот Скопје“. Член 15 став 1 точка 1 алинеја 5 од 
истиот закон уредува дека општините во Градот Скопје 
издаваат одобренија за поставување времени објекти, 
мебел и урбана опрема. Точка 10 на истиот член 15 го 
регулира надзорот над вршењето на работите од над-
лежност на општината од страна на Градот Скопје и тоа 
по однос на погоре наведените работи од точка 1 алинеја 
5 кои се вршат во согласност со утврдени стандарди, а 
по претходно добиена согласност од градот Скопје. Од 
наведеното, произлегува дека секоја општина носи оп-
штинска програма за урбана опрема која подлежи на 
согласност на Градот, а издавањето на конкретни одоб-
ренија за поставување на времени објекти, мебел и урба-
на опрема е во надлежност на единицата на локалната 
самоуправа на чие подрачје се врши дејноста.  

Член 2 став 1 точка 4 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09) конкретно дефинира што преставува односно 
што се смета за урбана опрема, наведувајќи дека “Ур-
бана опрема претставува опрема која се поставува на 
градежно изградено земјиште. Под урбана опрема, во 
смисол на овој закон се смета опрема за продажба на 
билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, 
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сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, 
типски објекти за обезбедување кои се во функција на 
дипломатско-конзуларните претставништва, на објекти 
на органите на државната управа и на резиденцијални-
те објекти, јавни санитарни јазли, тераси со или без 
настрешници, платформи за јавни манифестации на 
копно и на водна површина, покриени и непокриени со 
шанкови, самостоечки рекламни паноа, детски игра-
лишта, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци“. 
Видно од содржината на овој член и од самиот опис на 
тоа што претставува урбана опрема, евидентно е дека 
објектот на кого се однесуваат оспорените акти не со-
одветствува на овие законски уредени карактеристики. 

Според член 79 на овој закон општините, општини-
те во градот Скопје и градот Скопје донесуваат годиш-
на програма за поставување на времени објекти со која 
се утврдува просторот на кој можат да се постават вре-
мени објекти, кој треба да е градежно незиградено зем-
јиште, сопственост на Република Македонија, со изгра-
дена инфраструктура и за кој е донесена урбанистичко 
планска документација (став 1). Програмата се донесу-
ва од страна на советот на општината по добиена сог-
ласност од органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на уредување на прос-
торот. Програмата се состои од графички и текстуален 
дел. Текстуалниот дел содржи податоци за просторот 
за поставување на времениот објект, површината и ви-
сината на времениот објект и за видот на дејноста која 
ќе се извршува. Графичкиот дел се состои од приказ на 
постоечката и планираната состојба. (став 2) Времени-
те објекти се поставуваат по добиено одобрение за по-
ставување на времен објект, кое го издава градоначал-
никот на општината, односно градоначалниците на оп-
штините во градот Скопје и градоначалникот на градот 
Скопје на лицата кои склучиле договор за краткотраен 
закуп за предметното земјиште.(став 5) Со барањето за 
поставување на времен објект се поднесува: договор за 
краткотраен закуп на градежното земјиште склучен 
согласно со закон; имотен лист за предметното земјиш-
те и идеен проект за поставување на времен објект из-
работен согласно со микролокациските услови (став 6).   

Член 80 од истиот Закон уредува дека урбаната оп-
рема се поставува на јавни површини кои претставува-
ат градежно изградено и уредено земјиште без притоа 
да се наруши основната намена и безбедноста на сооб-
раќајот. Потребата за поставување на урбана опрема ја 
утврдува советот на општината, советите на општините 
во Градот Скопје и Советот на Градот Скопје (став 1). 
Урбана опрема се поставува по добиено одобрение за 
поставување на урбана опрема, кое го издава градона-
чалникот на општината, градоначалниците на општи-
ните во градот Скопје и градоначалникот на градот 
Скопје (став 2). Исто така, член 81 уредува дека со 
одобрението за поставување на времен објект и одоб-
рението за поставување на урбана опрема се утврдува-
ат условите, начинот и рокот за поставување и отстра-
нување на времениот објект, односно урбана опрема 
(став 1). Министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за вршење на работите од 
областа на уредување на просторот донесува Упатство 
за начинот на изготвување на годишната програма за 
поставување времени објекти и микролокациски усло-
ви и ја пропишува формата и содржината на одобрени-
ето за поставување на времени објекти и одобрението 
за поставување урбана опрема (став 2). Надлежните ор-
гани (општините, општините во градот Скопје и градот 
Скопје) според член 79 став 1 на овој закон се должни 
да водат регистар на издадени одобренија за поставува-
ње на времени објекти и урбана опрема (став 3).  

Упатството за начинот на изготвување на годишната 
програма за поставување на времени објекти („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010) на-
ведува што треба да содржи Програмата, вклучително 
графичкиот и другиот дел, што треба да содржи плани-
раната состојба, кои градежни материјали треба да се 
применат при поставување времени објекти, кои ди-
мензии и висина на венец времените објекти би треба-
ле да имаат и сл. (точки 5, 10, 13, 16, 17 и 18). Според 
тоа, поставувањето на урбаната опрема се врши на на-
чин што истите не смеат на никаков начин да бидат 
трајно прицврстени за подлогата, а нивното поставува-
ње и отстранување треба да се одвива на брз и лесен 
начин и без оштетување на подлогата. При поставува-
ње на урбана опрема не смеат да се поставуваат барие-
ри во просторот кои можат да го попречат безбедното 
движење на пешаците или да го оневозможат движење-
то на лица со хендикеп. Исто така, при поставување на 
урбана опрема не смеат да се преземаат градежни за-
фати, а особено не зафати со кои се менуваат материја-
лот и нивелата на целата површина. 

Со оглед на уставната и законска поставеност на 
градот Скопје како посебна единица на локалната са-
моуправа чија организација и надлежности се уредува 
со закон, произлегува дека градот Скопје при планира-
ње и уредување на просторот утврдува стандарди и да-
ва согласност за поставување на времени објекти, ме-
бел и урбана опрема на неговото подрачје. Утврдува-
њето на стандардите од страна на градот Скопје е со 
цел обезбедување на единствена примена на исти стан-
дарди од страна на единиците на локалната самоуправа 
кои го сочинуваат градот Скопје, а за издавањето на 
одобрението за поставување на времени објекти одлу-
чува единицата на локалната самоуправа на чие под-
рачје се врши дејноста. Обемната наведена регулатива 
укажува дека потребно е остварување на уредна поста-
пка за поставување на урбана опрема и тоа преку ут-
врдување на потреба за неа и нејзино предвидување во 
Програмата и во согласност со целокупната норматива 
по однос на стандардите (видовите, локалитетите на 
кои се поставуваат, начинот и условите за нивно поста-
вување, дислоцирање и отстранување).  

Имајќи ги предвид единствено презентираните до-
кументи во предметот доставени до Судот од страна на 
општина Бутел, не се доби соодветен доказ дека пред-
метот на оспорување ја има поминато целата законски 
утврдена постапка за да биде третиран како урбана оп-
рема, и покрај таквото тврдење на општината.  

Претходно наведената уставна и законска рамка ка-
ко и фактичката состојба прикажана и документирана 
во рефератот, наведува на заклучок дека оспорените 
Одлука и Решение не се во согласност особено со член 
8 став 1 алинеја 3, 9 и 10, член 51 и член 115 став 1 од 
Уставот на Република Македонија, како и со Законот 
за локална самоуправа член 36, 41 став 3 и член 55 
(„Службен весник на РМ” бр. 05/02), Закон за градот 
Скопје член 10 став 1 точка 1 алинеја 5, член 15 став 1 
точка 1 алинеја 5, („Сл.весник на РМ” бр.55/04), и За-
конот за градење член 2 став 1 точка 4, член 79, член 
80 и 81 став 1 („Сл.весник на РМ” бр.130/09) заради 
што оспорените акти требаше да се укинат. 

 
 Судија на Уставниот суд 
 д-р Наташа Габер-Дамјановска, с.р. 
  
 Судија на Уставниот суд 
 Исмаил Дарлишта, с.р. 
  
 Судија на Уставниот суд 
 Сали Мурати, с.р. 
  
 Судија на Уставниот суд 
 д-р Гзиме Старова, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

4490. 
Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 
став (1) и (2) од  Изборниот законик („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 
142/16), Државната изборна комисија на седницата од-
ржана на 2.11.2016 годинa, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
 
I. Во одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии, број 08–1304/1 од 28.04.2016 година, 
објавени во „Службен весник на Република Македо-
нија“, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 
6.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 89 од 9.5.2016 година, број 
08-1304/5 од 10.5.2016 година и број 08-2788/1 од 
28.10.2016 година, Државната изборна комисија реша-
вајќи по поднесените барања за неприфаќање за из-
вршување на должноста претседател, заменик претсе-
дател, член или заменик член во општинските изборни 
комисии поради здравствени или семејни причини, ги 
изврши следните измени и дополнувања:   

1. Во составот на Општинската изборна комисија 
КАРПОШ, членот РЕНАТА МАТЕСКА вработена во 
Влада на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов   член се избира ЕЛЕНА ГОТОВСКА, врабо-
тена во Влада на Република Македонија.                             

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
ЦЕНТАР ЖУПА, заменик претседателот  ДИАЗ ТАИ-
РОВСКИ, вработен во Агенција за храна и ветеринар-
ство  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира ВАСИЛ ЏИ-
КОВСКИ вработен во  Министерство за труд и соци-
јална политика. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија  
ПРОБИШТИП, членот РАНКО ДАВИТКОВ, вработен 
во Министерство за земјоделство, шумарство и водос-
топанство СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира МАРЈАН МИТЕВСКИ, вра-
ботен во Министерство за финансии.                                    

4. Во составот на Општинската изборна комисија 
СТУДЕНИЧАНИ, членот САЊА ДИМИТРИЕВСКА, 
вработена во Влада на Република Македонија СЕ РАЗ-
РЕШУВА. 

За нов член се избира ДРАГАНА ЧЕРЕПНАЛКОВ-
СКА вработена во Министерство за животна средина, 
просторно планирање и води. 

5. Во составот на Општинската изборна комисија 
ЧАИР, претседателот БУШРА ЕТЕМИ, вработена во 
Секретаријат за спроведување на рамковен договор  СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За нов претседател се избира ЛАВДИЈЕ ЛЕЦАЈ  
вработена во Влада на Република Македонија. 

6. Во составот на Општинската изборна комисија 
ДЕБАР, членот ЗЕКИЈЕ АЏИРЕЏА вработена во Сек-
ретаријат за спроведување на рамковен договор СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ШКУРТЕ КАДРИ вработена 
во Секретаријат за спроведување на рамковен договор. 

7. Во составот на Општинската изборна комисија  
САРАЈ, членот НУРТЕНЕ МЕМЕТИ вработена во Ми-
нистерство за информатичко општество и администра-
ција  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира МИЗИЈЕН БАЈРАМИ врабо-
тена во Министерство за здравство.                                               

8. Во составот на Општинската изборна комисија 
ЦЕНТАР, заменик членот, ВИКТОРИЈА АВРАМОВ-
СКА-МАДИЌ вработена во Претседател на Република 
Македонија СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира РУЖИЦА АНГЕЛОВ-
СКА вработена во Агенција за храна и ветеринарство. 

9. Во составот на Општинската изборна комисија 
ГОСТИВАР, членот БУРИМ ЕМРУЛИ вработен во 
Секретаријат за спроведување на рамковен договор СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира БАШКИМ ХАСАНИ врабо-
тен во Општина Гостивар. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“, и на интернет страницата на Државна 
изборна комисија. 

    
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за член на  општинска  изборна комисија  може да под-
несе барање за изземање до Државна изборна  коми-
сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo  објавување 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

  
Доставување на барање за изземање по пошта не е 

дозволено. 
 

Бр. 08-2788/3 Државна изборна комисија 
3 ноември 2016 година Претседател,  

Скопје Александар  Чичаковски, с.р. 
 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4491. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-76 од 
16.09.2016 година од страна на Фершпед Брокер АД 
Скопје за давање согласност за именување на лицето 
Лидија Трајковиќ за директор на брокерската куќа 
Фершпед Брокер АД Скопје, Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на ден 28.10.2016 година, донесе  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
1. Се дава согласност за именување на Лидија Трај-

ковиќ за директор на брокерската куќа Фершпед Бро-
кер АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Лидија Трајковиќ 
за директор на брокерската куќа Фершпед Брокер АД 
Скопје се дава до 2.9.2022 година, согласно Одлуката 
бр.02-01/68-1 од 2.9.2016 година на Собрание на акцио-
нери и Одлуката бр.02-01/80-2 од 2.9.2016 година на 
Одбор на директори на брокерската куќа Фершпед 
Брокер АД Скопје. 
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3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 

разрешување на Лидија Трајковиќ од функцијата ди-

ректор на брокерската куќа Фершпед Брокер АД 

Скопје, со денот на одземање на согласноста за имену-

вање на директор од страна на Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија и во други случаи 

утврдени со закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“.  

 

Бр. УП1 08-76 Комисија за хартии од вредност 

28 октомври 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

4492. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 

23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-77 од 

19.09.2016 година од страна на Стопанска Банка АД 

Скопје за давање согласност за именување на лицето 

Катерина Илиќ Нонкуловска за директор на Дирекција-

та за работа со хартии од вредност и брокерско-посре-

днички услуги на Стопанска Банка АД Скопје, Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија 

на седницата одржана на ден 28.10.2016 година донесе  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

1. Се дава согласност за именување на Катерина 

Илиќ Нонкуловска за директор на Дирекцијата за рабо-

та со хартии од вредност и брокерско-посреднички ус-

луги на Стопанска Банка АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Катерина Илиќ 

Нонкуловска за директор на Дирекцијата за работа со 

хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги 

на Стопанска Банка АД Скопје се дава до 15.09.2019 

година согласно Одлуката на Управен одбор на Сто-

панска Банка АД Скопје за именување на директор на 

Дирекцијата за работа со хартии од вредност и брокер-

ско-посреднички услуги бр.01-819 од 19.9.2016 година. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 

на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 

разрешување на Катерина Илиќ Нонкуловска од фун-

кцијата директор на Дирекцијата за работа со хартии 

од вредност и брокерско-посреднички услуги на Сто-

панска Банка АД Скопје, со денот на одземање на сог-

ласноста за именување на директор од страна на Коми-

сијата за хартии од вредност на Република Македонија 

и во други случаи утврдени со закон. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Бр. УП1 08-77 Комисија за хартии од вредност 

28 октомври 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИ-
КА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4493. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22, став 1, алинеја 3 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ 
бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) на седницата од-
ржана на 4.11.2016 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ТАРИ-
ФИ ЗА ПРЕНОС, УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА 
ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Правилник се уредува начинот и условите 
за формирање, одобрување и контрола на тарифите (во 
понатамошниот текст: регулирање на тарифи) со кои се 
остварува регулираниот максимален приход за вршење 
на регулираните дејности од областа на природен гас. 

Одредбите на овој Правилник се однесуваат на 
претпријатијата кои имаат обврска да обезбедат јавна 
услуга за пренос, управување со системот за пренос на 
природен гас и дистрибуција на природен гас (во пона-
тамошниот текст: регулирани дејности). 

Под регулирани дејности од областа на природен 
гас во смисла на став 2 од овој член се подразбираат: 

- пренос на природен гас, 
- управување со системот за пренос на природен гас и  
- дистрибуција на природен гас.  
Претпријатијата кои ги вршат регулираните дејнос-

ти од став 3 на овој член, се должни да ги формираат 
тарифите согласно соодветната методологија утврдена 
со овој Правилник. 

 
Член 2 
Цели 

 
Регулирањето на тарифите, согласно начинот и по-

стапката утврдени со овој Правилник има цел да обез-
беди:   

- создавање на стабилни и предвидливи услови за 
работење на регулираните претпријатија при вршење 
на регулираните дејности од член 1 на овој Правилник; 

- заштита од злоупотреба на доминантна и моно-
полска положба на претпријатијата кои вршат регули-
рани дејности; 

- урамнотежување на меѓусебните интереси на 
претпријатијата кои вршат регулирани дејности од 
член 1 од овој Правилник и на корисниците на регули-
раните дејности; 

- потикнување на ефикасното работење на регули-
раните претпријатија; 

- создавање услови за развој и одржување на по-
стојните и изградба на нови капацитети за пренос и 
дистрибуција со природен гас; 

- обезбедување на сигурно, континуирано и безбед-
но снабдување со природен гас;  

- надоместување на оправданите трошоци коишто 
регулираните претпријатија ги имаат во вршењето на 
регулираната дејност, како и разумен принос на капи-
талот; 
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- подобрување на квалитетот на услугите кои ги да-
ваат претпријатијата; 

- недискриминаторен третман на регулираните 
претпријатија и примена на објективни критериуми и 
транспарентни методи и постапки за регулирање на це-
ните на природниот гас и 

- заштита и унапредување на животната средина во 
вршењето на регулираните дејности. 

 
Член 3 

При регулирањето на тарифите на дејностите од 
член 1, став 3 на овој Правилник, се користи методоло-
гија на поттикнувачка регулатива за определен регули-
ран период, со примена на методологиите содржани во 
прилог 1, 2 и 3 од овој Правилник. 

 Примената на методологиите од прилозите 1, 2 и 3 
на регулираното претпријатие му обезбедува приход за 
покривање на оправданите трошоци и соодветен при-
нос на капиталот во регулираниот период определен 
согласно членот 4 од овој Правилник. 

    
Член 4 

Регулиран период и времетраење на регулиран 
период 

 
Под регулиран период се подразбира период од ед-

на или повеќе календарски години за кој што на регу-
лираното претпријатие му се утврдуваат просечни та-
рифи потребни за вршење на регулираните дејности, 
согласно одредбите од овој Правилник. 

Регулираниот период за секоја од регулираните деј-
ности, од член 1 на овој Правилник,  е пет години, за-
почнува од 1.1.2017 година и потоа за секои пет го-
дини. 

По исклучок од став 2 од овој член, регулираниот 
период може да биде помал од 5 години доколку бара-
њето за утврдување на регулиран приход и цена е под-
несено во текот на регулираниот период, од страна на 
нов носител на лиценца за вршење на регулирана деј-
ност од член 1 од овој Правилник. 

Базна година е годината која е две години пред 
првата година од регулираниот период. 

 
Член 5 

Сметководствени стандарди 
 
Претпријатието кое врши регулирани дејности од 

член 1 став 3 од овој Правилник, своето сметководство 
го води во согласност со важечката законска регулати-
ва во Република Македонија. 

За целите на регулирање на тарифите, регулираното 
претпријатие должно е при поднесување на барање за 
одобрување на регулиран приход и тарифи до Регула-
торната комисија за енергетика, согласно член 17, став 
1 на овој Правилник, да достави податоци согласно 
формуларите и табелите дадени во Прилог 4, кој е сос-
тавен дел на овој Правилник, односно  претпријатието 
да изврши групирање на сметководствените позиции 
согласно методологијата за соодветната регулирана 
дејност што е составен дел на овој Правилник. 

Претпријатието кое врши регулирани дејности е 
должно, согласно Законот за енергетика и овој Правил-
ник, по барање на Регулаторната комисија за енергети-
ка да доставува и други податоци и информации пот-
ребни за регулирање на цената и да овозможи увид во 
расположивата инвестиционо-техничката документа-
ција за проекти од областа на регулираната дејност. 

Член 6 
Претпријатието кое врши две или повеќе регулира-

ни дејности или покрај регулираната дејност врши и 
некоја друга дејност која во смисла на овој Правилник 
не се смета за регулирана дејност, должно е во своите 
интерни пресметки да води одвоена сметководствена 
евиденција за секоја од дејностите која ја врши поод-
делно, како и да изготви консолидиран финансиски из-
вештај согласно законските прописи во Република Ма-
кедонија. 

 
II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАНИ  

ТАРИФИ 
 

Член 7 
Начин на регулирање на тарифите 

 
Утврдените тарифи треба да обезбедат приход за: 
- покривање на оправданите оперативни трошоци и 

амортизацијата на средствата за вршење на соодветна-
та регулирана дејност, направени во рамки на нормали-
зираните трошоци при остварување на пропишан ква-
литет на вршење на регулираната дејност. 

- обезбедување на соодветна стапка на принос на 
капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои 
ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и дос-
тапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите 
потрошувачи на природен гас на подрачјето на кое се 
обезбедува јавната услуга. 

Регулираниот приход ги вклучува и приходите кои 
што претпријатието ги остварува по други основи при 
вршење на регулираната дејност.    

 
Член 8 

Регулирани тарифи 
 
Просечната тарифа за користење на системот за 

пренос на природен гас која му се определува на опера-
торот на системот за пренос на природен гас, за секоја 
година од регулираниот период, претставува единечна 
цена добиена како количник од регулираниот приход 
определен за соодветната година од регулираниот пе-
риод поделен со соодветната количина на пренесен 
природен гас во истата година. 

Просечната тарифа за користење на системот за 
пренос на природен гас се состои од: 

- дел наменет за пренос на природен гас, кој се 
пресметува врз основа на вкупниот регулиран приход 
на сите оператори на преносните мрежи и 

- дел наменет за управување со системот за пренос 
на природен гас, кој се определува врз основа на регу-
лираниот приход на операторот на преносниот систем, 
вклучувајќи ги и трошоците за одржување на средства-
та што не се во сопственост на операторот на системот 
за пренос. 

Тарифата за услугата дистрибуција на природен 
гас, која му се определува на операторот на системот за 
дистрибуција на природен гас, за секоја година од ре-
гулираниот период, претставува тарифа добиена како 
количник од регулираниот приход определен за соод-
ветната година од регулираниот период поделен со со-
одветната количина на дистрибуиран природен гас во 
истата година. 

Цената по која операторот на системот за пренос на 
природен гас им фактурира на корисниците на систе-
мот за настанатите отстапувања од најавените физички 
трансакции, се пресметува во согласност со Методоло-
гијата за пресметка на надоместок за услугите за урам-
нотежување. 



4 ноември 2016  Бр. 201 - Стр. 15 

 
 

 

1. Пренос на природен гас 
 

Член 9 
Регулираниот приход на операторот на преносната 

мрежа за услугата пренос на природен гас, треба да ги 
покрие оправданите трошоци за пренос, како и да обез-
беди соодветен принос на капиталот, а се определува 
на начин и постапка со примена на методологијата и 
критериумите дадени во Прилог 1 кој што е составен 
дел на овој Правилник. 

Надоместокот наменет за пренос на природен гас, 
од член 8, став 1, алинеја 1, се определува врз основа 
на вкупните потребни приходи на сите оператори на 
преносните мрежи определени врз основа на став 1 на 
овој член.  

 
2. Управување со системот за пренос  

на природен гас 
 

Член 10 
Регулираната тарифа за услугата на претпријатието 

кое врши управување со системот за пренос на приро-
ден гас, треба да ги покрие оперативните трошоци за 
работење на системот за пренос на природен гас, тро-
шоците за одржување на средствата што не се во соп-
ственост на операторот на системот за пренос на при-
роден гас и да обезбеди соодветен принос на капита-
лот, а се определува на начин и постапка со примена на 
методологијата и критериумите дадени во Прилог 2 кој 
што е составен дел на овој Правилник. 

Регулираната тарифа од став 1 на овој член треба да 
ги покрие трошоците за: 

- управување, работење и одржување на системот 
за пренос; 

- организација на пазарот на природен гас; 
- воспоставување, организирање и контрола на тр-

гувањето со природен гас,  системски услуги и прекуг-
ранично тргување; 

- природен гас за покривање на загубите на систе-
мот за пренос и 

- доделување на расположливите преносни капаци-
тети и разрешување на преоптоварувањата во пренос-
ната мрежа. 

 
Член 11 

Системските услуги во системот за пренос на при-
роден гас, од член 10 на овој Правилник  се однесуваат 
на обврските кои што се однесуваат на: 

- управување и обезбедување на пристап до систе-
мот за пренос на природен гас; 

- регистрирање, урамнотежување и пресметување 
на отстапувањата меѓу тековната и договорената коли-
чина на природен гас за пренос; 

Количините на природниот гас за покривање на 
дозволените технички загуби на природниот гас во 
преносната мрежа се признаваат до 0,5 % од вкупната 
влезна количина на природен гас во преносниот сис-
тем. 

Цената по која ќе се пресметува трошокот за покри-
вање на техничките загуби на природниот гас во пре-
носната мрежа е цената по која операторот на системот 
за пренос го набавува природниот гас.    

 
Член 12 

Согласно тарифите за пренос и управување со сис-
темот за пренос на природен гас, одобрени од Регула-
торната комисија за енергетика, операторот на систе-

мот за пренос на корисниците на системот за пренос на 
природен гас им фактурира надоместок за користење 
на системот за пренос на природен гас. Надоместокот 
за користење на преносниот систем се состои од дел од 
надоместок наменет за управување со системот за пре-
нос на природен гас и дел од надоместок наменет за 
пренос на природен гас.   

Надоместокот наменет за управување со системот 
за пренос се определува врз основа на член 10 и При-
лог 2 од овој Правилник. 

Приходот остварен од надоместокот за користење 
на преносниот систем, операторот на системот за пре-
нос ќе го распредели соодветно на учеството во вкуп-
ниот приход на операторите на преносните мрежи, 
одобрени од страна на Регулаторната комисија за енер-
гетика. 

 
3. Дистрибуција на природен гас 

 
Член 13 

Регулираната тарифа за услугата на претпријатието 
кое врши дистрибуција и управување со системот за 
дистрибуција на природен гас, треба да ги покрие тро-
шоците за дистрибуција, трошоците за управување со 
системот за дистрибуција на природен гас и да обезбе-
ди соодветен принос на капиталот, а се определува на 
начин и постапка утврдена со овој Правилник и со при-
мена на методологијата дадена во Прилог 3, кој што е 
составен дел на овој Правилник. 

 
Член 14 

Во случај кога на системот за дистрибуција на при-
роден гас се приклучени помалку од 100.000 корис-
ници, правното лице кое врши енергетска дејност дис-
трибуција на природен гас, може да врши и дејност 
снабдување со природен гас  и снабдување во краен 
случај со природен гас на потрошувачи приклучени на 
системот за дистрибуција со природен гас. 

Регулираната тарифа за услугата на претпријатието 
кое врши дистрибуција и управување со системот за 
дистрибуција на природен гас , треба да ги покрие тро-
шоците за дистрибуција и трошоците за управување со 
системот за дистрибуција на природен гас, и да обезбе-
ди соодветен принос на капиталот, а се определува на 
начин и постапка утврдена со овој Правилник и со при-
мена на методологијата дадена во Прилог 3, кој што е 
составен дел на овој Правилник. 

 
Член 15 

Количините на природниот гас за покривање на 
дозволените технички загуби на природниот гас во 
дистрибутивната мрежа се признаваат до 0,7% од вкуп-
ната влезна количина на природен гас во дистрибутив-
ниот систем. 

Цената по која ќе се пресметува трошокот за покри-
вање на техничките загуби на природниот гас во дис-
трибутивната мрежа е цената по која дистрибутерот го 
набавува природниот гас.  

 
4. Распределување на регулираниот приход 

 
Член 16 

 Регулираниот приход за соодветна регулирана деј-
ност, пресметан согласно Прилог 1, 2 и 3 од овој Пра-
вилник, се распределува по тарифи кои што се опреде-
луваат за соодветната регулирана дејност преку тари-
фни системи. 
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III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 
БАРАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАНИ ТАРИФИ 

 
Член 17 

Регулираните претпријатија од член 1 од овој Пра-

вилник поднесуваат барање до Регулаторната комисија 

за енергетика за одобрување на регулиран приход и та-

рифи, согласно со овој Правилник (во понатамошниот 

текст: барање), најдоцна 60 дена пред истекот на регу-

лираниот период. 

Барањето го доставува овластеното лице на носите-

лот на лиценцата, кон барањето, треба да бидат доста-

вени податоци за работењето на претпријатието, а осо-

бено: 

1. Решение за упис во трговскиот регистар со сите 

прилози, тековна состојба не постара од 6 месеци и 

статутот на претпријатиeто во оригинал или фотокопи-

ја заверена кај нотар; 

2. Финансиски извештаи со сите прилози изготвени 

согласно законската регулатива во Република Македо-

нија и извештај од ревизијата на финансиските извеш-

таи, за претпријатието како правно лице, како и за се-

која регулирана дејност поодделно доколку исто прав-

но лице врши повеќе од една регулирана дејност, како 

и консолидирани финансиски извештаи, во согласност 

со закон; 

3. Бруто биланс за базната година и за секоја наред-

на по базната година, до денот на доставување на бара-

њето изготвен во Еxcel формат, 

4. Финансиско-сметководствени и техничко-еко-

номски и други податоци и информации изготвени во 

Еxcel формат, согласно со Прилог 4 кој што е составен 

дел на овој Правилник; 

5. Податоци за пренесена, дистрибуирана и испора-

чана количина на природен гас на тарифните потрошу-

вачи, презентирани во соодветни табели од Прилог 4, 

кој што е составен дел на овој Правилник;  

6. Податоци за број на потрошувачи; 

7. Инвестициона програма со план за изградба на 

нови објекти, реконструкција и ревитализација на по-

стојните објекти, во текот на регулираниот период, за 

секоја година пооделно, со опис и образложение за 

економската и енергетската оправданост на секоја ин-

вестиција пооделно со што ќе се потврди подобрување-

то на сигурноста во снабдувањето со природен гас и 

квалитетот на јавната услуга, како и податоци за степе-

нот на реализација на инвестициите до денот на подне-

сување на барањето; 

8. Други релевантни податоци за вршење на регули-

раната дејност, по барање на Регулаторната комисија 

за енергетика во текот на постапката, до донесувањето 

на Одлуката за одобрување на регулираните тарифи. 

Кон барањето од став 1 на овој член претпријатието 

е должно да достави изјава за веродостојноста на пода-

тоците во барањето, потпишана од одговорното лице 

на претпријатието. Содржината на изјавата е дадена во 

Прилог 5 кој што е составен дел на овој Правилник.  

Барањето со целокупната документација се доста-

вува во 4 (четири) примероци во печатена форма и во 

електронска форма, која овозможува обработка од 

страна на Регулаторната комисија за енергетика. 

Член 18 
Постапување по барањето 

 
Постапката за одобрување на регулираните тарифи 

и цени, отпочнува со денот на приемот на барањето во 
архивата на Регулаторната комисија за енергетика. 

Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, 
Регулаторната комисија за енергетика го разгледува и 
го анализира барањето и доколку утврди дека недоста-
суваат одредени податоци и документи, ќе донесе зак-
лучок со кој ќе го задолжи регулираното претпријатие 
во определен временски рок да ги достави бараните по-
датоци и документи. Регулаторната комисија за енерге-
тика може пред донесување на заклучокот да го повика 
претпријатието на заеднички состанок за дополнителни 
информации и појаснувања во врска со поднесеното 
барање. 

Доколку регулираното претпријатие во рокот опре-
делен со заклучокот од став 2 на овој член во целост не 
постапи по барањата за дополнување на одредени по-
датоци и документи, Регулаторната комисија за енерге-
тика ќе ја спроведе постапката со користење на подато-
ците што биле поднесени или други податоци што и се 
на располагање. 

Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне 
постапка согласно член 19 на овој Правилник, за при-
бирање на мислења и предлози по барањето, од заинте-
ресираните правни и физички лица, најдоцна до исте-
кот на 30 дена од денот на поднесување на барањето. 

      
Член 19 

Објавување на барањето 
 
Регулаторната комисија за енергетика го утврдува 

текстот на барањето, што ќе биде објавен на веб-стра-
ната на Регулаторната комисија за енергетика, и на 
трошок на регулираното претпријатие, го објавува во 
два дневни весника, од кои во еден кој што се објавува 
на македонски јазик и еден кој што се објавува на јази-
кот што го говорат најмалку 20% од граѓаните кои го-
ворат службен јазик кој не е македонски. 

Рокот на прибирање на мислења и предлози од 
заинтересираните физички и правни лица не може да 
биде подолг од 7 дена од денот на објавувањето. 

Врз основа на податоците доставени кон барањето, 
како и врз основа на анализата на доставените мислења 
од заинтересираните физички и правни лица, Регула-
торната комисија за енергетика изготвува нацрт текст 
на Одлуката со образложение, кој што ќе биде предмет 
на расправа на Подготвителната седница на Регулатор-
ната комисија за енергетика. 

 
Член 20 

Подготвителна седница 
 
По изготвување на нацрт текстот на Одлуката од 

став 3 на член 19, Регулаторната комисија за енергети-
ка е должна да свика подготвителна седница.  

Кон поканата за присуство на подготвителната сед-
ница се доставуваат нацрт текстот на Одлуката и мис-
лењата добиени од заинтересираните правни и физички 
лица.  

За присуство и учество во расправата на подготви-
телната седница се покануваат овластени претставници 
на подносителот на барањето, институции и организа-
ции, како и заинтересирани претпријатија. 
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Член 21 
Редовна седница 

 
Регулаторната комисија за енергетика е должна нај-

доцна во рок од 60 дена од денот на доставувањето на 
барањето да одржи редовна седница на која ќе донесе 
одлука по барањето за регулиран приход и тарифа.  

 
Член 22 

Примена на Деловникот на Регулаторната комисија 
за енергетика 

 
Одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-

ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
соодветно се применуваат на организирањето и одржу-
вањето на подготвителната седница и редовната седни-
ца на Регулаторната комисија за енергетика.  

 
Член 23 

Определување на регулиран приход и тарифа за 
пренос и дистрибуција на природен гас за секоја  

година од регулираниот период 
 
Регулаторната комисија за енергетика, по поднесу-

вање на првото барање согласно член 17 од овој Пра-
вилник, ќе го определи годишниот приход по составни 
елементи - ABBt за секоја година од регулираниот пе-
риод. 

Одлуките за регулиран приход и тарифа за секоја 
година од регулираниот период , Регулаторната коми-
сија за енергетика ќе ги донесе, согласно постапката 
утврдена во член 18, 19, 20, 21 и 22 од овој Правилник,  
најдоцна до 25 декември во тековната година за наред-
ната регулирана година, при што претпријатијата се 
должни барањата за регулиран приход и тарифа да ги 
достават во архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика најдоцна до 30 ноември во тековната годи-
на за наредната регулирана година. Кон барањето прет-
пријатието треба да го достави следното: 

- бруто биланс за тековната година, до денот на 
доставување на барањето; 

- податоци за пренесена односно дистрибуирана ко-
личина на природен гас, презентирани во соодветни та-
бели од Прилог 4 кој што е составен дел на овој Пра-
вилник; 

- други релевантни податоци за вршење на регули-
раната дејност по барање на Регулаторната комисија за 
енергетика во текот на постапката, до донесување на 
Одлуката. 

 
Член 24 

Регулираните претпријатија се должни најдоцна до 
10 март во тековната година до Регулаторната комиси-
ја за енергетика да достават: финансиски извештаи со 
сите прилози изготвени согласно законската регулати-
ва во Република Македонија за претходната година, за-
ради вршењето на годишната контрола.  

 
Член 25 

Промена на одобрениот регулиран приход и тарифа 
Доколку во регулираниот период, оперативните 

трошоци се зголемиле за повеќе од 5% во однос на 
одобрените оперативни трошоци, како последица на 
околности кои не постоеле или не можеле да се пред-
видат во времето на одобрување на регулираниот при-

ход и тарифа, претпријатието може да поднесе барање 
до Регулаторната комисија за енергетика за зголемува-
ње на регулираниот приход и тарифи за тековната го-
дина и за останатиот дел од регулираниот период чие 
времетраење е определено во согласност со член 4 од 
овој Правилник. 

Доколку во регулираниот период, оперативните 
трошоци се намалиле за повеќе од 5% во однос на 
одобрените оперативни трошоци, како последица на 
околности кои не постоеле или не можеле да се пред-
видат во времето на одобрување на регулираниот при-
ход и тарифи, претпријатието е должно да поднесе ба-
рање до Регулаторната комисија за енергетика за нама-
лување на регулираниот приход и тарифи за тековната 
година и за останатиот дел од регулираниот период чие 
времетраење е определено во согласност со член 4 од 
овој Правилник. 

Кон барањата од став 1 и став 2 на овој член, бара-
телот е должен во финансиско-сметководствените и 
техничко-економските податоци и информации доста-
вени во Прилогот 4 на овој Правилник, да ги иденти-
фикува податоците и информациите кои што предизви-
кале потреба од поднесување на барањето, како и дру-
ги податоци за кои смета дека се релевантни за одобру-
вање на промена на тарифата. 

Доколку претпријатието, не постапи согласно став 
2 на овој член, Регулаторната комисија за енергетика 
ќе донесе заклучок за отпочнување на постапката за 
намалување на регулираниот приход и тарифи и заклу-
чокот ќе го достави до претпријатието. 

Во заклучокот од став 4 на овој член, ќе бидат опре-
делени роковите за преземање на пооделни дејствија во 
постапката, како и потребната документација која што 
треба да ја достави претпријатието. 

Регулаторната комисија за енергетика ќе ја донесе 
одлуката согласно ставовите 1, 2 и 4 на овој член, во 
рок кој што не може да биде подолг од 30 дена од де-
нот на приемот на барањето во архивата на Регулатор-
ната комисија за енергетика, односно приемот на зак-
лучокот од став 4 во архивата на претпријатието. 

 
IV.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

       
Член 26 

Претпријатијата чиј регулиран период завршува на 
31.12.2016 година, барањето од член 17 од овој Пра-
вилник треба да го достават до Регулаторната комисија 
за енергетика најдоцна до 20.11.2016 година. 

   
Член 27 

Со влегувањето во сила на овој Правилник, преста-
нува да важи Правилникот за начин и услови за регу-
лирање на цени за пренос, дистрибуција и снабдување 
со природен гас („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 161/09, 15/10, 166/12, 185/13 и 143/14). 

 
Член 30 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”.  

 
Бр. 01-1945/1  

4 ноември 2016 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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 www.slvesnik.com.mk                                                                                                contact@slvesnik.com.mk 
       
 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  

 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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