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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3985. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
  

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за јавните патишта, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 24 декември 2012 година. 
      
        Бр.07-5268/1                                Претседател 
24 декември  2012 година      на Република Македонија,                       
           Скопје                                   Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

 
Член  1 

Во Законот за јавните патишта („Службен весник 
на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 
114/2009, 124/10, 23/11, 53/11 и 44/12), во членот 1 збо-
ровите: “основање на Агенција за државни патишта” се 
бришат. 

 
Член 2 

Членот 11 се менува и гласи: 
„(1) Изградбата, реконструкцијата, рехабилитација-

та, одржувањето,  наплатата на патарина и други надо-
местоци или користењето на јавен пат, на дел од јавен 
пат, објекти на јавен пат или на дел од патниот појас на 
јавен пат можат да бидат предмет на концесија и/или 
јавно приватно партнерство под услови утврдени со   
Законот за концесии и јавно приватно партнерство. 

(2) Концесијата и јавното приватно партнерство на 
јавен пат се уредуваат со договор во постапка и на на-
чин утврден со Законот  за концесии и јавно приватно 
партнерство.  

  Стр. 
4006. Решение за стекнување на статус 

на повластен производител на 
електрична енергија произведена 
од обновливи извори на енергија ...... 19 

4007. Правила за изменување и дополну-
вање на Правилата за пазар на еле-
ктрична енергија................................ 20 

4008. План за намена и распределба на 
преносни капацитети на дигитален 
терестријален мултиплекс.................. 20 

 Огласен дел....................................... 1-40 
 

 
 
(3) При концесија и јавно приватно партнерство на 

јавен пат може да се утврди  плаќање на надоместок од 
страна на концедентот, како и плаќање на концесиски 
надоместок  под услови предвидени со Законот за кон-
цесии  и јавно приватно партнерство.” 

 
Член 3 

Членот 12 се менува и гласи:  
„(1) Одлукатаа за започнување на постапка за дава-

ње на концесија и/или јавно приватно партнерство на 
државен пат ја донесува Владата на Република Македо-
нија на предлог на Јавното претпријатие. 

(2) Одлука за давање на концесија и/или јавно при-
ватно партнерство на општински пат донесува советот 
на општината, односно Советот на градот Скопје.” 

 
Член 4 

Членот 14 се менува и гласи: 
„(1) За вршење на работите од јавен интерес од чле-

нот 5 од овој закон и за управување со државните пати-
шта Владата на Република Македонија основа Јавно 
претпријатие.  

(2) За извршување на работите од јавен интерс од 
ставот (1) на овој член Владата на Република Македо-
нија донесува петгодишна програма на предлог на Јав-
ното претпријатие со која се определува развојот и 
одржувањето на државните патишта која е во соглас-
ност со стратегијата од членот 13 став (1) од овој за-
кон. 

(3) Целите и задачите од петгодишната програма се 
спроведуваат со годишна програма за изградба, рекон-
струкција, рехабилитацијата, одржување и заштита на 
државните патишта донесена од Јавното претпријатие 
од ставот (1) на овој член (во натамошниот текст: Јав-
ното претпријатие). 

(4) Работите на изградбата, реконструкцијата, реха-
билитацијата, одржувањето и заштитата на општинските 
патишта ги вршат општините, односно градот Скопје.” 

 
Член 5 

Членот 15 се менува и гласи: 
„(1) Изградбата на државен пат може да ја врши по-

крај Јавното претпријатие и друг инвеститор, по пози-
тивна мислење од Јавното претпријатие и по добиена 
согласност од Владата на Република Македонија. По 
изградбата државниот пат се запишува во сопственост 
на Република Македонија. 

 (2) Изработка на проектната документација за из-
градба и реконструкција на државните патишта, покрај 
Јавното претпријатие, може да врши и друг инвеститор  
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по добиено позитивно мислење од Јавното претприја-
тие, кој по изработката три примероци од ревидираната 
проектна документација доставува до Јавното претпри-
јатие. 

(3) Изградбата на општински пат може да ја врши 
покрај општината или градот Скопје и друг инвеститор 
по добиена согласност од општината или градот Скоп-
је. По изградбата, општинскиот пат се запишува во 
сопственост на Република Македонија. 

(4) Изработка на проектната документација за из-
градба и реконструкција на општинските патишта, по-
крај општината или градот Скопје може да врши и друг 
инвеститор по добиено позитивно мислење од општи-
ната или градот Скопје, кој по изработката три приме-
роци од ревидираната проектна документација доста-
вува до општината или градот Скопје.” 

 
Член 6 

Членовите 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се бришат. 
 

Член 7 
Членот 21-а се менува и гласи: 
„(1) Вработените во Јавното претпријатие кои вр-

шат работи од јавен интерес согласно со овој закон 
имаат статус на јавни службеници и во однос на нивни-
те права, обврски и одговорности од работниот однос 
се применуваат одредбите од Законот за јавните прет-
пријатија и Законот за јавните службеници. 

(2) Вработените во Јавното претпријатие кои вршат 
помошни и технички работи немаат статус на јавни 
службеници и во однос на нивните права, обврски и 
одговорности од работниот однос се применуваат 
одредбите од Законот за работните односи.” 

 
Член 8 

Членовите  21-б, 21-в, 21-г, 21-д,21-ѓ, 21-е, 21-ж, 
21-з, 21-ѕ, 21-и, 21-ј, 21-к, 21-л, 21-љ, 21-м, 21-н, 21-њ, 
21-о, 21-п, 21-р и 22 се бришат. 

 
Член 9 

Во членот 23 зборот “Агенцијата” се заменува со 
зборовите: “Јавното претпријатие”, а по зборот “закон” 
се става запирка и се додаваат зборовите: “а може”. 

 
Член 10 

Во членот 25 став (2) зборовите: “на предлог на 
Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “со позитивно 
мислење од Јавното претпријатие“. 

 
Член 11 

Во членот 27 ставот (2) се менува и гласи: 
“По исклучок од ставот (1) на овој член, поради со-

стојбата на теренот и техничките можности на мосто-
вите, галериите и други објекти на јавен пат ширината 
може да биде помала, но не помала од ширината на ко-
ловозот на јавен пат од пониска категорија, по поднесе-
но барање до Јавното претпријатие, по кое Јавното 
претпријатие издава потврда.”  

  
Член 12 

Членот 29 се брише. 
 

Член 13 
Во членот 33 ставот (2) се менува и гласи: 
“Предавањето на државен пат во сообраќај се обја-

вува во најмалку два дневни весници што излегуваат 
на територијата на  Републиката од кои еден од весни-
ците што се издаваат е на македонски јазик и еден од 
весниците што се издаваат на јазик што го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен ја-
зик различен од македонскиот јазик и во „Службен вес-
ник на Република Македонија”, а предавањето на оп-

штински пат во сообраќај го објавува општината, од-
носно градот Скопје во службен гласник на општината, 
односно градот Скопје по издавањето на одобрението 
за употреба на патот.” 

 
Член 14 

Во членот 34 ставот (2) се менува и гласи: 
“Работите од ставот (1) на овој член за државните 

патишта Јавното претпријатие може со договор да ги 
отстапи на извршување на друго јавно претпријатие ос-
новано од Република Македонија или на правни лица 
регистрирани за вршење на овие работи избрани на ја-
вен оглас согласно со закон.” 

 
Член 15 

Во членот 39 ставот (2) се менува и гласи: 
“Работите на заштитата на државните патишта се 

во надлежност на Јавното претпријатие.“ 
Во ставот (6) зборот “Агенцијата” се заменува со 

зборовите: “Јавното претпријатие”. 
 

Член 16 
Во членот 40 ставот (5) се менува и гласи: 
“Телефонски, телеграфски и други кабловски водо-

ви, нисконапонски електрични водови, односно водови 
за напојување, канализација, водоводи, топловоди и 
други слични уреди можат да се поставуваат во за-
штитниот појас на патот врз основа на поднесено бара-
ње до Јавното претпријатие, а по добивање на одобру-
вање за начинот на поставување на истите во заштит-
ниот појас, а за општинските патишта и улици по доби-
вање на одобрување издадено од општината, односно 
градот Скопје.” 

Во ставот (6) зборот “Агенцијата” се заменува со 
зборовите: “Јавното претпријатие”. 

Ставовите (8) и (9) се менуваат и гласат: 
“(8) Одобрувањето од ставот (5) на овој член не 

смее да се издаде ако со нивното поставување би се 
оштетил патот или ќе биде загрозена безбедноста на 
сообраќајот, ако поставувањето битно влијае на одржу-
вањето на патот или би била оневозможена неговата 
реконструкција. 

(9) По исклучок инсталациите од ставот (5) на овој 
член можат да се поставуваат и во трупот на патот и во 
патниот појас на начин утврден во одобрувањето од 
ставот (5) на овој член.” 

 
Член 17 

Членот 41 се менува и гласи: 
“(1) За одобрување за поставување натписи и рек-

ламни табли во заштитниот појас на државните пати-
шта, за поставување на инсталации во заштитниот по-
јас, за поставување на заштитни огради покрај држав-
ните патишта, за вонреден превоз и за прекумерно ко-
ристење на пат се поднесува барање до Јавното прет-
пријатие, по кое Јавното претпријатие е должно во рок 
од 15 дена да одговори по истото. 

(2) За издавање на одобрувањата од ставот (1) на 
овој член Јавното претпријатие води евиденција.” 

 
Член 18 

Во членот 41-а став (3)  зборовите: “Агенцијата за 
државни патишта” се заменуваат со зборовите: “Јавно-
то претпријатие”. 

Ставот (4) се менува и гласи: 
“За одобрување на поставување заштитна ограда за 

објектите што се во функција на патот се поднесува ба-
рање до Јавното претпријатие, по кое Јавното претпри-
јатие е должно во рок од 15 дена да одговори по исто-
то.” 
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Член 19 
Во членот 43 ставот (1) се менува и гласи: 
“Користење на државниот пат со возило кое празно 

или заедно со товарот ги надминува пропишаните ус-
лови во поглед на димензиите, вкупната тежина и 
оскиниот притисок, се врши врз основа на одобрување 
за вонреден превоз издадено од Јавното претпријатие, а 
за општинските патишта со одобрување за вонреден 
превоз издадено од градоначалникот на општината, од-
носно градоначалникот на градот Скопје по претходна 
согласност од Министерство за внатрешни работи.” 

Ставот (3) се менува и гласи: 
“Во одобрувањето од ставот (1) на овој член се 

одредуваат начинот и условите за извршување на пре-
возот и трошоците за тој превоз.” 

Ставот (5) се менува и гласи: 
“Не смее да се одобри вонредниот превоз од ставот 

(1) на овој член доколку со извршувањето на вонредни-
от превоз би настанале поголеми и трајни оштетувања 
на патот или ако постојат други алтернативни пати-
шта.” 

 
Член 20 

Во членот 44 ставовите (4) и  (5) се менуваат и гла-
сат: 

“(4) За одобрување за прекумерно користење на јав-
ниот пат од ставот (1) на овој член, корисникот подне-
сува барање до Јавното претпријатие, по кое Јавното 
претпријатие е должно во рок од 15 дена да одговори 
по истото. 

(5) За одобрување за прекумерно користење на оп-
штинскиот пат од ставот (1) на овој член, корисникот 
поднесува барање до надлежниот орган во општината, 
односно градот Скопје, по кое надлежниот орган во оп-
штината, односно градот Скопје е должен во рок од 15 
дена да одговори по истото.” 

 
Член 21 

Во членот 45 став (1) зборовите: “дозвола од Аген-
цијата” се заменуваат со зборовите: “претходно одо-
брување од Јавното претпријатие”. 

Ставот (2) се менува и гласи: 
“Во одобрувањето од ставот (1) на овој член се на-

ведуваат условите за поставување на натписи и рек-
ламни табли, надоместокот за поставување и користе-
ње на истите, како и условите за нивното отстранува-
ње.”  

Член 22 
Во членот 46 ставови (1) и (4) зборот “Агенцијата” 

се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”. 
 

Член 23 
Во членот 46-а став (2) алинеја 5 точката на крајот 

се брише и се додаваат зборовите: “или договор за кон-
цесија на минерални или други суровини склучен со 
надлежен орган.” 

 
Член 24 

Во членот 47 зборовите: “по предлог на Агенција-
та“ се заменуваат со зборовите: “во консултација со 
Јавното претпријатие”. 

 
Член 25 

Во членот 48 ставот (2) се менува и гласи: 
“Во зависност од категоријата на патот, може да се 

побара од сопственикот да ги исече, односно поткастри 
дрвјата и другите насади заради зголемување на прег-
ледноста и безбедноста на јавниот пат. Доколку сопс-
твеникот не постапи по барањето овие работи ќе ги из-
врши правното лице на кое му е доверено одржувањето 
на јавните патишта на сметка на сопственикот.” 

Член 26 
Во членот 49  ставот (3) се менува и гласи: 
“Во зависност од категоријата на патот може да се 

поднесе барање до сопствениците, односно корисници-
те на земјиштето во зоната на триаголниците на прег-
ледноста на јавниот пат за отстранување на објектите, 
дрвјата, насадите и другите предмети кои пречат на 
прегледноста, а доколку сопственикот или корисникот 
не го стори тоа во определен рок,  тоа ќе го стори прав-
ното лице на кое му е доверено одржувањето на јавни-
те патишта за сметка на сопственикот, односно корис-
никот.” 

 
Член 27 

Во членот 51 став (1) зборот “Агенцијата” се заме-
нува со зборовите: “Министерството за транспорт и вр-
ски во консултации со Јавното претпријатие”. 

Во ставот (2) зборот “Агенцијата” се заменува со 
зборовите: “Државниот инспекторат за транспорт”. 

Ставот (3) се менува и гласи: 
“Државниот инспекторат за транспорт или општи-

ните, односно градот Скопје водат евиденција за сите 
изречени забрани на сообраќај на јавните патишта.” 

 
Член 28 

Во членовите 52 став (2) и 54 зборот “Агенцијата” 
се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”. 

  
Член 29 

Во членот 55 воведната реченица се менува и гласи: 
“Финансиските средства за изградба, реконструкција, 
рехабилитација, одржување и заштита на јавните пати-
шта и за работење на Јавното претпријатие се обезбе-
дуваат од:”. 

Tочката 1 се менува и гласи: 
“1) дел од акцизата од деривати од нафта;”. 
 

Член 30 
Членот 56 се менува и гласи: 
“(1) Висината на средствата од членот 55 став (1) 

точка 1 од овој закон се утврдува со одлука на Владата 
на Република Македонија и истата не може да биде по-
мала од 20% од вкупниот приход по основ на акциза од 
деривати од нафта. 

(2) Средствата од ставот (1) на овој член се транс-
ферираат од Буџетот на Република Македонија на сме-
тка на Јавното претпријатие од членот 4 став (1) од 
овој закон, најмалку четири пати годишно, во интерва-
ли од најмалку три календарски месеци.” 

 
Член 31 

Во членовите 58 ставови (3) и (4) и 59 зборот 
“Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното прет-
пријатие”. 

 
Член 32 

Членот 60 се менува и гласи: 
“(1) Од средствата од надоместокот за употреба на 

јавните патишта за моторните и приклучните возила 
што сопствениците на моторните возила го плаќаат 
при регистрација на возилото сопствениците на мотор-
ните возила 99% директно уплаќаат на сметка на Јав-
ното претпријатие, а 1% станиците за технички прег-
лед на моторни возила по извршениот технички прег-
лед веднаш го трансферираат на сметка на Републич-
киот совет за безбедност на патиштата.   

(2) Станиците за технички преглед на моторни во-
зила се должни на сопствениците на моторните возила 
да им го пресметаат износот од 99% кој треба да го 
платат како надоместок за употреба на јавните патишта 
(патна такса) за Јавното претпријатие при регистраци-
јата на моторните возила и без доказ за платен надоме-
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сток за употреба на јавните патишта (патна такса) за 
Јавното претпријатие, не смее да се изврши технички 
преглед на возилото. 

(3) Јавното претпријатие склучува договори за из-
вршување на работи поврзани со надоместокот за упо-
треба на јавните патишта за моторните и приклучните 
возила што сопствениците на моторните возила го пла-
ќаат при регистрација на возилото со правните лица 
овластени за вршење технички преглед на возила. 

(4) Од уплатените средства на сметка на Јавното 
претпријатие, а остварени по основ на надоместокот од 
ставот (1) на овој член, 50% се приход на Јавното прет-
пријатие и се користат за изградба, реконструкција, ре-
хабилитација и заштита на државните патишта, а 50% 
се распределуваат на општините, односно на градот 
Скопје за изградба, реконструкција, рехабилитација, 
одржување и заштита на општинските патишта и ули-
ци согласно со годишната програма за изградба, рекон-
струкција, одржување и заштита на општинските пати-
шта и улици. 

(5) Распределбата на средствата на општините, од-
носно на градот Скопје го врши Јавното претпријатие 
врз основа на следниве критериуми: должината на оп-
штинските патишта и улици, бројот на регистрирани 
возила во општината и бројот на жители во општината 
и површина на општината. 

(6) Начинот на распределба на средствата од ставот 
(4) на овој член го пропишува министерот за транспорт 
и врски. 

(7) За реализација на средствата од ставот (4) на 
овој член општините, односно градот Скопје поднесу-
ваат извештај до Јавното претпријатие.”  

 
Член 33 

Во членот 61 став (1) зборот “Агенцијата” се заме-
нува со зборовите: “Јавното претпријатие”. 

 
Член 34 

Во членот 62 зборовите: “по предлог на Агенција-
та” се заменуваат со зборовите: “врз основа на мисле-
ње од Јавното претпријатие“. 

 
Член 35 

По членот 65-а се додава нов член 65-б, кој гласи: 
  

“Член 65-б 
(1) Наплатните станици се под постојан видеонад-

зор над процесот на наплата на патарина. 
(2) Видеозаписот претставува доказ за утврдени не-

регуларности при наплатата на патарина. 
(3) Снимениот материјал од ставот (1) на овој член 

задолжително се чува шест месеци, по што материјалот 
се уништува, освен материјалот што претставува доказ 
во кривична или прекршочна постапка со кој се поста-
пува согласно со закон.“ 

 
Член 36 

Во членот 66 став (1) точка 2 зборот “Агенцијата” 
се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие.” 

Во ставот (3) зборот “Агенцијата” се заменува со 
зборовите: “Јавното претпријатие.” 

 
Член 37 

Во членот 69-а по ставот (1) се додава нов став (2), 
кој гласи: 

“(2) Заради отстранување на утврдените неправил-
ности согласно со членот 65-б од овој закон, инспекто-
рот има право и обврска на субјектот на надзорот да 
поднесе соодветна прекршочна или кривична пријава.” 

 
Член 38 

Во членот 77 став (1) точката 3 се менува и гласи: 

“постапи спротивно на членот 60 став (2) од овој за-
кон или ако не врши уплата на средствата согласно 
одредбите од членот 66-д од овој закон;”.  

Член 39 
Во членот 78 став (1) точката 1 се брише. 
Точките 2, 3 и 4 стануваат точки 1, 2 и 3. 
Точката 5 се брише. 
Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 4, 5, 

6, 7, 8, 9 и 10. 
По точката 13 која станува точка 11 се додава нова 

точка 12, која гласи: 
“12) стори прекршок утврден согласно со членот 

65-б став (2) од овој закон.” 
Во ставот (3) броевите “точки 4, 7 и 10” се замену-

ваат со броевите “точки 3, 5, 8 и 12”. 
 

Член 40 
Во членот 80 став (1) броевите “6, 7, 8, 9, 10 и 11” 

се заменуваат со броевите “4, 5, 6, 7, 8 и 9”. 
Во ставот (2) броевите “10 и 11” се заменуваат со 

броевите “8 и 9”. 
Во ставот (6) броевите “10 и 11” се заменуваат со 

броевите “8 и 9”. 
 

Член 41 
Во членот 81 став (1) броевите “1, 2, 3, 4, 5, 10 и 11” 

се заменуваат со броевите “1, 2, 3, 8 и 9”. 
 

Член 42 
Во членот 81 став (1) зборовите: “78 став (1) точки 

6, 7, 8 и 9” се заменуваат со зборовите: “78 став (1) точ-
ки 4, 5, 6 и 7”. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 43 

Владата на Република Македонија во рок од 45 де-
на од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе до-
несе акт за основање на Јавното претпријатие од чле-
нот 14 став (1) од овој закон. 

Јавното претпријатие ќе започне со работа со денот 
на уписот во Централниот регистар на Република Ма-
кедонија.  

До започнувањето со работа на Јавното претприја-
тие, Агенцијата за државни патишта продолжува да ги 
врши работите од негова надлежност согласно со Зако-
нот за јавните патишта („Службен весник на Република 
Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 
23/11, 53/11 и 44/12). 

Со денот на започнувањето со работа Јавното прет-
пријатие ги презема вработените, средствата и имотот, 
архивата, како и правата и обврските на Агенцијата за 
државни патишта. 

 
Член 44 

Склучените договори меѓу Агенцијата за државни 
патишта со Јавното претпријатие за одржување и за-
штита на магистралните и регионалните патишта Ма-
кедонија пат - Скопје, за работите на одржување, за-
штита на државните патишта и наплата на патарина, 
продолжуваат до истекот на рокот за кој се склучени со 
можност за нивно продолжување до изборот на правно 
лице на јавен оглас согласно со членот 58 став (3) од 
овој закон. 

 
Член 45 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
станува да важи Законот за трансформација на Јавното 
претпријатие за одржување и заштита на магистрални-
те и регионалните патишта “Македонија пат” - Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
53/2009). 
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Член 46 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Република Македонија да утврди пре-
чистен текст на Законот за јавните патишта. 

 
Член 47 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

_________ 
 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTESIM TË LIGJIT PËR 

RRUGË PUBLIKE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për rruge publike ("Gazeta Zyrtare e Repub-

likes së Maqedonise" numer 84/2008, 52/2009, 114/2009, 
124/10, 23/11, 53/11 dhe 44/12), në nenin 1 fjalet: "theme-
limit të Agjencise për Rruge Shteterore" shlyhen. 

 
Neni 2 

Neni 11 ndryshohet si vijon: 
"(1) Ndertimi, rikonstruktimi, rehabilitimi, mirembajt-

ja, pagesa e takses rrugore dhe i kompensimeve tjera ose 
shfrytezimi i rruges publike, i një pjese të rruges publike, 
objekteve në rruge publike ose i një pjese të brezit rrugor 
në rruge publike, mund të jene objekt i koncesionit dhe/ose 
partneritetit privat publik në kushte të percaktuara me Lig-
jin për koncesione dhe partneritet privat publik. 

(2) Koncesioni dhe partneriteti privat publik të rruges 
publike, rregullohen me marreveshje në procedure dhe në 
menyre të percaktuar me Ligjin për koncesione dhe partne-
ritet privat publik.  

(3) Gjate koncesionit dhe partneritetit privat publik të 
rruges publike, mund të percaktohet pagesa e kompensimit 
nga ana e koncedentit, si dhe pagesa e kompensimit të kon-
cesionit, në kushte të percaktuara me Ligjin për koncesione 
dhe partneritet privat publik."  

 
Neni 3 

Neni 12 ndryshohet si vijon:  
"(1) Vendimin për fillimin e procedures për dhenien e 

koncesionit dhe/ose partneritetit privat publik të rruges 
shteterore e merr Qeveria e Republikes së Maqedonise me 
propozim të Ndermarrjes publike. 

(2) Vendimin për dhenien e koncesionit dhe/ose partne-
ritetit privat publik të rruges komunale e merr Keshilli i 
Komunes, gjegjesisht Keshilli i Qytetit të Shkupit." 

 
Neni 4 

Neni 14 ndryshohet si vijon: 
"(1) Për kryerjen e puneve me interes publik nga neni 5 

i ketij ligji dhe për menaxhim me rruget publike, Qeveria e 
Republikes së Maqedonise themelon ndermarrje publike.  

(2) Për kryerjen e puneve nga paragrafi (1) i ketij neni 
Qeveria e Republikes së Maqedonise miraton program pe-
sevjecar me propozim të ndermarrjes publike me të cilin 
percaktohet zhvillimi dhe mirembajtja e rrugeve shteterore, 
i cili eshte në pajtim me strategjine nga neni 13 paragrafi 
(1) i ketij ligji. 

(3) Qellimet dhe detyrat e programit pesevjecar zbato-
hen me program vjetor për ndertimin, rikonstruksionin, re-
habilitimin, mirembajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve shtetero-
re të miratuar nga Ndermarrja publike nga paragrafi (1) i 
ketij neni (në tekstin e metejme: Ndermarrje publike). 

(4) Punet e ndertimit, rikonstruksionit, rehabilitimit, 
mirembajtjes dhe mbrojtjes së rrugeve komunale i kryejne 
komunat, gjegjesisht qyteti i Shkupit."  

 
Neni 5 

Neni 15 ndryshohet si vijon: 

"(1) Ndertimin e rruges shteterore mund ta kryeje kra-
has Ndermarrjes publike edhe investuesi tjeter pas mendi-
mit të marre nga ndermarrja publike dhe pas pelqimit të 
marre nga Qeveria e Republikes së Maqedonise. Pas nder-
timit, rruga publike regjistrohet në pronesi të Republikes së 
Maqedonise.  

(2) Perpilim të dokumentacionit të projektit për nderti-
min dhe rikonstruktimin e rrugeve shteterore, krahas Nder-
marrjes publike mund ta kryeje edhe investuesi tjeter pas 
mendimit të marre pozitiv nga Ndermarrja publike, i cili 
pas perpilimit tre ekzemplare nga dokumentacioni i revidu-
ar i projektit i dorezon në Ndermarrjen publike.    

(3) Ndertimin e rruges komunale mund ta kryeje krahas 
komunes ose Qytetit të Shkupit edhe investues tjeter pas 
pelqimit të marre nga komuna ose Qytetit të Shkupit. Pas 
ndertimit, rruga komunale regjistrohet në pronesi të Repub-
likes së Maqedonise. 

(4) Perpilimin e dokumentacionit të projektit për nder-
tim dhe rikonstruktim të rrugeve komunale, krahas komu-
nes ose Qytetit të Shkupit mund ta kryeje edhe investuesi 
tjeter pas mendimit të marre pozitiv nga komuna ose Qyte-
tit të Shkupit, i cili pas perpilimit tre ekzemplare nga doku-
mentacioni i reviduar i projektit i dorezon në Qytetin e 
Shkupit."    

            
Neni 6 

Nenet 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen. 
 

Neni 7 
Neni 21-a ndryshohet si vijon: 
"(1) Të punesuarit në Ndermarrje publike, të cilet kr-

yejne pune me interes publik në pajtim me kete ligj kane 
status të nepunesve publike dhe lidhur me të drejtat, detyrat 
dhe pergjegjesite e tyre nga marredhenia e punes, zbatohen 
dispozitat e Ligjit për ndermarrje publike dhe Ligjit për ne-
punes publike.  

(2) Të punesuarit në Ndermarrje publike, të cilet kryej-
ne pune teknike nuk kane status të nepunesve publike dhe 
lidhur me të drejtat, detyrat dhe pergjegjesite e tyre nga 
marredhenia e punes, zbatohen dispozitat e Ligjit për mar-
redhenie pune." 

 
Neni 8 

Nenet 21-b, 21-v, 21-g, 21-d, 21-gj, 21-e, 21-zh, 21-z, 
21-x, 21-i, 21-j, 21-k, 21-ll, 21-l, 21-m, 21-n, 21-nj, 21-o, 
21-p, 21-r dhe 22 shlyhen. 

 
Neni 9 

Në nenin 23 fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: 
"Ndermarrja publike", e pas fjales "ligj" vihet presje dhe 
shtohen fjalet: "e mundet".  

 
Neni 10 

Në nenin 25 paragrafi (2) fjalet: "me propozim të Ag-
jencise" zevendesohen me fjalet: "me mendim pozitiv nga 
Ndermarrja publike". 

                                                     
Neni 11 

Në nenin 27 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Me perjashtim të paragrafit (1) të ketij neni, për shkak 

të gjendjes në terren dhe mundesive teknike në ura, galeri 
dhe objekte tjera të rruges publike gjeresia mund të jete më 
e vogel,  por jo më e vogel se gjeresia vijes rrugore të rru-
ges publike të kategorise më të ulet, pas kerkeses së pa-
rashtruar te Ndermarrja publike, pas kesaj Ndermarrja pub-
like leshon vertetim." 

 
Neni 12 

Nenin 29 shlyhet. 
                                                    

Neni 13 
Në nenin 33 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
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”Leshimi i rruges shteterore në komunikacion shpallet 
në së paku dy gazeta ditore që dalin në territorin e Republi-
kes nga të cilat një gazete që botohet eshte në gjuhen ma-
qedonase dhe një gazete që botohet eshte në gjuhen që e 
flasin së paku 20% të qytetareve që flasin gjuhe të ndrysh-
me zyrtare nga gjuha maqedonase dhe në “Gazeten Zyrtare 
të Republikes së Maqedonise”, ndersa leshimin e rruges 
komunale në komunikacion e shpall komuna, respektivisht 
Qyteti i Shkupit në gazeten zyrtare të komunes gjegjesisht 
të Qytetit të Shkupit, pas leshimit të lejes për perdorimin e 
rruges."  

 
Neni 14 

Në nenin 34 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Punet nga paragrafi (1) i ketij neni për rruget shtetero-

re, Ndermarrja publike me marreveshje mund t’ua kaloje 
për realizim ndermarrjes tjeter publike të themeluar nga 
Republikes së Maqedonise ose personave juridike të regji-
struar për kryerjen e ketyre puneve të zgjedhur në shpallje 
publike në pajtim me ligjin."             

Neni 15 
Në nenin 39 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Punet e mbrojtjes së rrugeve shteterore jane në kom-

petence të Ndermarrjes publike".  
Në paragrafin (6) fjala: "Agjencia" zevendesohet me 

fjalet: "Ndermarrja publike". 
 

Neni 16 
Në nenin 40 paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Vijat telefonike, telegrafike dhe vijat tjera me kabllo, 

vijat elektrike me tension të ulet, respektivisht vijat për fur-
nizim, për kanalizim, ujesjellesit, percuesit e nxehjes dhe 
aparate tjera të ngjashme, mund të vendosen  në brezin 
mbrojtes të rruges, në baze të kerkeses së parashtruar te 
Ndermarrja publike, e pas marrjes së lejes për menyren e 
vendosjes së tyre në brezin mbrojtes, ndersa për rruget dhe 
rrugicat komunale, pas marrjes së lejes të leshuar nga ko-
muna gjegjesisht nga qyteti i Shkupit."    

Në paragrafin (6) fjala: "Agjencia" zevendesohet me 
fjalet: "Ndermarrja publike". 

Paragrafet (8) dhe (9) ndryshohen si vijojne: 
"(8) Leja nga paragrafi (5) i ketij neni, nuk mund të les-

hohet nese me vendosjen e tyre do të demtohej rruga ose 
do të rrezikohej siguria e komunikacionit, nese vendosja 
ndikon dukshem në mirembajtjen e rruges ose do të pa-
mundesohej rikonstruktimi i saj. 

(9) Me perjashtim, instalimet nga paragrafi (5) i ketij 
neni mund të vendosen edhe në bazen e rruges dhe në bre-
zin rrugor vetem në menyre të percaktuar në leje nga para-
grafi (5) i ketij neni." 

 
Neni 17 

Neni 41 ndryshohet si vijon: 
"(1) Për leje për vendosjen e mbishkrimeve dhe tabela-

ve reklamuese në brezin mbrojtes të rrugeve publike,  për 
vendosjen e instalimeve në brezin mbrojtes, për vendosjen 
e rrethojave mbrojtese prane rrugeve shteterore, për trans-
port të jashtezakonshem dhe për shfrytezim tejmase të rru-
ges parashtrohet kerkese te Ndermarrja publike, pas kesaj 
Ndermarrja publike detyrohet që në afat prej 15 ditesh t'i 
pergjigjet të njejtes. 

(2) Për leshimin e lejeve nga paragrafi (1) i ketij neni 
Ndermarrja publike mban evidence". 

                                                   
Neni 18 

Në nenin 41-a paragrafi (3) fjalet: "Agjencia për Rruge 
Publike" zevendesohen me fjalet: "Ndermarrja publike". 

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"Për leje për vendosjen e rrethojes mbrojtese për obje-

kte që jane në funksion të rruges parashtrohet kerkese te 
Ndermarrja publike, pas kesaj Ndermarrja publike detyro-
het që në afat prej 15 ditesh t'i pergjigjet të njejtes." 

Neni 19 
Në nenin 43 paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Shfrytezimi i rruges shteterore me automjet që eshte i 

zbrazur ose së bashku me ngarkesen i tejkalon kushtet e 
percaktuara në aspekt të dimensioneve, të peshes së perg-
jithshme dhe shtypjes boshtore, behet në baze të lejes për 
transport të jashtezakonshem, të leshuar nga Ndermarrja 
publike, ndersa për rruget komunale me leje për transport 
të jashtezakonshem të leshuar nga kryetari i komunes gjeg-
jesisht kryetari i komunes së qytetit të Shkupit, pas pelqi-
mit paraprak nga Ministria e Puneve të Brendshme."    

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Në lejen nga paragrafi (1) i ketij neni, percaktohen 

menyra dhe kushtet për realizimin e transportit dhe shpen-
zimet për atë transport."  

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Nuk guxon të lejohet transport i jashtezakonshem nga 

paragrafi (1) i ketij neni, nese me kryerjen e transportit të 
jashtezakonshem mund shkaktohen demtime më të medha 
dhe të perhershme të rruges ose nese ekzistojne rruge tjera 
alternative." 

 
Neni 20 

Në nenin 44 paragrafet (4) dhe (5) ndryshohen si vijoj-
ne: 

"(4) Për lejim të shfrytezimit tejmase të rruges publike 
nga paragrafi (1) i ketij neni, shfrytezuesi parashtron kerke-
se te Ndermarrja publike, pas kesaj Ndermarrja publike 
detyrohet që në afat prej 15 ditesh t'i pergjigjet të njejtes.  

(5) Për lejim të shfrytezimit tejmase të rruges komunale 
nga paragrafi (1) i ketij neni, shfrytezuesi parashtron kerke-
se te organi kompetent komunal, gjegjesisht qyteti i Shku-
pit, pas kesaj organi kompetent komunal, gjegjesisht qyteti 
i Shkupit, detyrohet që në afat prej 15 ditesh t'i pergjigjet të 
njejtes."  

                                                   
Neni 21 

Në nenin 45 paragrafi (1) fjalet: "lejes nga Agjencia " 
zevendesohet me fjalet:  "lejes paraprake nga Ndermarrja 
publike". 

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Në lejen nga paragrafi (1) i ketij neni, shenohen kush-

tet për vendosjen e mbishkrimeve dhe të tabelave reklamu-
ese, kompensimi për vendosjen dhe shfrytezimin e të njej-
tave, si dhe kushtet për largimin e tyre."  

 
Neni 22 

Në nenin 46 paragrafet (1) dhe (4) fjala "Agjencia" ze-
vendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike". 

 
Neni 23 

Në nenin 46-a paragrafi (2) alineja 5 pika në fund 
shlyhet dhe shtohen fjalet: "ose marreveshja për koncesion 
të lendeve të para minerale apo të tjera e lidhur me organin 
kompetent." 

 
Neni 24 

Në nenin 47 fjalet: "me propozim të Agjencise" zeven-
desohen me fjalet: "në konsultime me Ndermarrjen publi-
ke". 

 
Neni 25 

Në nenin 48 paragrafi (2) ndryshohet si vijon: 
"Varesisht nga kategoria e rruges mund të kerkohet nga 

pronari që t’i prese respektivisht t’i shkurtoje druret dhe fi-
danet tjere për zmadhimin e shikueshmerise dhe sigurise së 
rruges publike. Nese pronari nuk vepron sipas kerkeses ke-
to pune do t'i kryeje personi juridik të cilit i eshte ngarkuar 
mirembajtja e rrugeve publike në llogari të pronarit." 

 
Neni 26 

Në nenin 49 paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
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"Varesisht nga kategoria e rruges mund të paraqitet 
kerkese te pronaret, gjegjesisht shfrytezuesit e tokes në zo-
nen e trekendeshave të shikueshmerise së rruges publike, 
për largimin e objekteve, drureve, fidaneve dhe sendeve 
tjera të cilat e pengojne shikueshmerine, e nese pronari ose 
shfrytezuesi nuk e bën kete në afatin e percaktuar, kete do 
ta beje personi juridik të cilit i eshte ngarkuar mirembajtja 
e rrugeve publike në llogari të pronarit, gjegjesisht të shfry-
tezuesit."  

 
Neni 27 

Në nenin 51 paragrafi (1) fjala "Agjencia" zevendeso-
het me fjalet: "Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në kon-
sultime me Ndermarrjen publike". 

Në paragrafin (2) fjala "Agjencia" zevendesohet me 
fjalet: "Inspektorati Shteteror i Transportit". 

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon: 
"Inspektorati Shteteror i Transportit ose komunat, per-

katesisht qyteti i Shkupit, mbajne evidence për të gjitha 
ndalimet e kumtuara të komunikacionit në rruge publike." 

 
Neni 28 

Në nenet 52 paragrafi (1) dhe 54 fjala "Agjencia" ze-
vendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike".  

 
Neni 29 

Në nenin 55 fjalia hyrese ndryshohet si vijon: "Mjetet 
financiare për ndertimin, rikonstruktimin, rehabilitimin, 
mirembajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve publike dhe për pu-
nen e Ndermarrjes publike sigurohen nga:".   

Pika 1 ndryshohet si vijon: 
"1) pjesa e akcizes nga derivatet e naftes;".   
 

Neni 30 
Neni 56 ndryshohet si vijon: 
"(1) Lartesia e mjeteve nga neni 55 paragrafi (1) pika 1 

të ketij ligji, percaktohet me vendim të Qeverise së Repub-
likes së Maqedonise dhe e njejta nuk mund të jete më e vo-
gel se 20% nga të hyrat e pergjithshme në baze të akcizes 
nga derivatet e naftes. 

(2) Mjetet nga paragrafi (1) i ketij neni, transferohen në 
Buxhetin e Republikes së Maqedonise në llogari të Nder-
marrjes publike nga neni 4 paragrafi (1) të ketij ligji, së pa-
ku kater here në vit, në intervale prej më së shumti tre mu-
ajsh kalendarike". 

 
Neni 31 

Në nenet 58 paragrafet (3) dhe (4) dhe 59 fjala "Agjen-
cia" zevendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike". 

 
Neni 32 

Neni 60 ndryshohet si vijon: 
"(1) Nga mjetet e kompensimit për shfrytezimin e rru-

geve publike për automjete dhe automjete me rimorkio që 
pronaret e automjeteve i paguajne gjate regjistrimit të au-
tomjetit, pronaret e automjeteve 99 % i paguajne direkt  në 
llogari të Ndermarrjes publike, ndersa 1% stacionet e kon-
trollit teknik të automjeteve pas kontrollit të kryer menje-
here i transferojne në llogarine e Keshillit Republikan për 
Sigurine e Rrugeve.    

(2) Stacionet e kontrollit teknik të automjeteve detyro-
hen që pronareve të automjeteve t'ua llogarisin shumen prej 
99 % që duhet ta paguajne si kompensim për shfrytezimin 
e rrugeve publike (takse rrugore) për Ndermarrjen publike 
gjate regjistrimit të automjetit dhe pa deshmi për kompen-

sim të paguar për shfrytezimin e rrugeve publike (takse rru-
gore)  për Ndermarrjen publike, nuk guxon të kryhet kon-
troll teknik automjetit.  

(3) Ndermarrja publike lidh marreveshje për kryerjen e 
puneve për kompensim për shfrytezimin e rrugeve publike 
për automjete dhe automjete me rimorkio që pronaret e au-
tomjeteve e paguajne gjate regjistrimit të automjetit, me 
persona juridike të autorizuar për kryerje të kontrollit tek-
nik të automjetit.  

(4) Nga mjetet e paguara në llogari të Ndermarrjes pub-
like, e të realizuara në baze të kompensimit nga paragrafi 
(1) i ketij neni, 50% jane të hyra të Ndermarrjes publike 
dhe shfrytezohen për ndertimin, rikonstruktimin, mirem-
bajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve publike, e 50% u ndahen 
komunave, perkatesisht qytetit të Shkupit, për ndertimin, 
rikonstruktimin, rehabilitimin, mirembajtjen dhe mbrojtjen 
e rrugeve dhe rrugicave komunale, në pajtim me programin 
vjetor për ndertimin, rikonstruktimin, rehabilitimin, mirem-
bajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve dhe rrugicave komunale. 

(5) Ndarjen e mjeteve komunave, perkatesisht qytetit të 
Shkupit, e kryen Ndermarrja publike në baze të kritereve si 
vijojne: gjatesia së rrugeve dhe rrugicave komunale, numrit 
të automjeteve të regjistruara në komune dhe numrit të ba-
noreve në komune dhe  siperfaqes së komunes. 

(6) Menyren e ndarjes së mjeteve nga paragrafi (4) i 
ketij neni, e percakton ministri i Transportit dhe lidhjeve. 

(7) Për realizimin e mjeteve nga paragrafi (4) i ketij ne-
ni, komunat, perkatesisht qytetit të Shkupit paraqesin ra-
port te Ndermarrja publike."  

 
Neni 33 

Në nenin 61 paragrafi (1) fjala "Agjencia" zevendeso-
het me fjalet: "Ndermarrja publike". 

 
Neni 34 

Në nenin 62 fjalet: "me propozim të Agjencise" zeven-
desohet me fjalet: "në baze të mendimit nga Ndermarrja 
publike". 

 
Neni 35 

Pas nenit 65-a shtohet neni i ri  65-b, si vijon:  
 

"Neni  65-b 
(1) Pikat pagesore jane nën videombikeqyrje të per-

hershme të procesit të arketimit të takses rrugore. 
(2) Videoregjistrimi paraqet deshmi për parregullsite e 

konstatuara gjate  arketimit të takses rrugore. 
(3) Materiali i incizuar nga paragrafi (1) i ketij neni 

detyrimisht ruhet gjashte muaj, pas kesaj materiali zhduket, 
pervec materialit që paraqet deshmi për procedure penale 
apo kundervajtese, me të cilin procedohet në pajtim me lig-
jin." 

 
Neni 36 

Në nenin 66 paragrafi (1) pika 2 fjala "Agjencia" ze-
vendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike". 

Në paragrafin (3) fjala "Agjencia" zevendesohet me 
fjalet: "Ndermarrja publike". 

 
Neni 37 

Në nenin 69-a pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri 
(2), si vijon: 

"(2) Për menjanimin e parregullsive të konstatuara si-
pas nenit 65-b të ketij ligji, inspektori ka të drejte dhe për 
detyre që subjektit të mbikeqyrjes t'i paraqese kallezim per-
kates penal apo kundervajtes."  
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Neni 38 
Në nenin 77 paragrafi (1) pika 3 ndryshohet si vijon: 
"vepron në kundershtim me nenin 60 paragrafi (2)  të 

ketij ligji ose nese nuk kryen pagese të mjeteve sipas dis-
pozitave të nenit 66-d të ketij ligji;."  

 
Neni 39 

Në nenin 78 paragrafi (1) pika 1 shlyhet. 
Pikat 2, 3 dhe 4 behen pika 1, 2 dhe 3.   
Pika 5 shlyhet. 
Pikat 6, 7, 8, 9, 10, 11, dhe 12  behen pika 4, 5, 6, 7, 8, 

9 dhe 10.  
Pas pikes 13 që behet pika 11 shtohet pika e re 12,  si 

vijon: 
"12) kryen kundervajtje të percaktuar sipas nenin 65-b 

paragrafi (2) të ketij ligji".  
Në paragrafin (3) numrat "pikat 4, 7 dhe 10" zevende-

sohen me numrat "pikat 3, 5, 8 dhe 12". 
 

Neni 40 
Në nenin 80 paragrafi (1) numrat "6, 7, 8, 9, 10 dhe 11" 

zevendesohen me numrat “4,  5,  6,  7,  8 dhe 9”. 
Në paragrafin (2) numrat "10 dhe 11" zevendesohen me 

numrat “8 dhe 9”. 
Në paragrafi (6) numrat "10 dhe 11" zevendesohen me 

numrat “8 dhe 9”. 
 

Neni 41 
Në nenin 81 paragrafi (1) numrat "1, 2, 3, 4, 5, 10 dhe 

11" zevendesohen me numrat “1,  2,  3, 8 dhe 9”. 
 

Neni 42 
Në nenin 81 paragrafi (1) fjalet: "78 paragrafi (1) pikat 

6, 7, 8 dhe 9” zevendesohen me fjalet: "78 paragrafi (1) pi-
kat  4, 5, 6 dhe 7”. 

 
DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT 

 
Neni 43 

Qeveria e Republikes së Maqedonise në afat prej 45 di-
tesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji do të miratoje akt 
për themelimin e Ndermarrjes publike nga neni 14 paragra-
fi (1) të ketij ligji. 

Ndermarrja publike do të filloje me pune në diten e 
regjistrimit në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqe-
donise. 

Deri në fillimin me pune të Ndermarrjes publike, Ag-
jencia për Rruge Shteterore vazhdon t'i kryeje punet në 
kompetence të saj sipas Ligjit për rruge publike ("Gazeta 
Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 84/2008, 
52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11 dhe 44/12). 

Në diten e fillimit me pune Ndermarrja publike i merr 
të punesuarit, mjetet dhe pronen, arkivin, si dhe të drejtat 
dhe detyrat e Agjencia për Rruge Shteterore. 

 
Neni 44 

Marreveshjet e lidhura ndermjet Agjencise për Rruge 
Shteterore me Ndermarrjen Publike për Mirembajtje dhe 
Mbrojtje të Rrugeve Magjistrale dhe Rajonale Makedonija 
pat - Shkup, për pune të mirembajtjes, mbrojtjes së rrugeve 
shteterore dhe arketim të takses rrugore, vazhdojne deri në 
kalimin e afatit për të cilin jane lidhur, me mundesi vazhdi-
mi të tyre deri në zgjedhjen e personit juridik në shpallje 
publike sipas nenit 58 paragrafi (3) të ketij ligji. 

Neni 45 
Në diten  e hyrjes në fuqi të ketij ligji shfuqizohet Ligji 

për transformim të Ndermarrjes Publike për Mirembajtje 
dhe Mbrojtje të Rrugeve Magjistrale dhe Rajonale "Make-
donija pat" - Shkup ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Ma-
qedonise" numer 53/2009). 

 
Neni 46 

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të 
Republikes së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastru-
ar të Ligjit për rruge publike.  

 
Neni 47 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e ardhshme nga dita e boti-
mit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3986. 
Врз основа на член 10, став (3) од Законот за суб-

венционирање на станбен кредит („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 158/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
25.12.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И 
БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН  

СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се утврдува времетраењето на јав-

ниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на 
граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит 
во 2013 година. 

 
Член 2 

(1) Во текот на 2013 година ќе се објават најмалку 
четири јавни повици за пријавување на граѓани за до-
бивање субвенциониран станбен кредит. 

(2) Јавните повици ќе бидат објавени со следното 
времетраење: 

- Првиот јавен повик ќе трае од 2 јануари до 15 фе-
вруари 2013 година; 

- Вториот јавен повик ќе трае од 16 февруари до 31 
март 2013 година; 

- Третиот јавен повик ќе трае од 1 април до 30 
април 2013 година и 

- Четвртиот јавен повик ќе трае од 1 мај до 31 мај 
2013 година. 

(3) Министерството за финансии при објавување на 
првиот јавен повик ќе ги информира граѓаните на Ре-
публика Македонија и за вториот, третиот и четвртиот 
јавен повик, нивниот почеток и завршување и можно-
ста за поднесување на апликации во роковите утврдени 
со оваа одлука, при објавување на вториот јавен повик 
ќе информира за третиот и четвртиот јавен повик, а 
при објавување на третиот јавен повик соодветно ќе 
информира за четвртиот јавен повик. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-10021/1 Заменик на претседателот  

25 декември 2012 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3987. 
По извршеното проверување со изворниот текст, 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 
користење и пренесување на правото на сопственост на 
движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, напра-
вена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ 
И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Во членот 1, став 1, во алинеја 2 зборовите „ISB 

6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 2, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 3, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 4, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 5, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 6, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 7, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 8, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 9, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 10, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 11, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 12, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 13, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 14, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

Во членот 1, став 15, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056297“. 

 
Бр. 41-9722/2  

27 декември 2012 година Од Владата  
Скопје на  Република Македонија 

__________ 
3988. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 
користење и пренесување на правото на сопственост на 
движна ствар на општина Охрид, објавена во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, на-
правена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ 
И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД 

 
Во член 1, став 1, во алинеја 2 наместо: „ISB 

6.7E5285B 21969170“, треба да стои : „ISB 6.7Е5285B 
22056276“. 

 
Бр. 41-9723/2  

27 декември 2012 година Од Владата  
Скопје на  Република Македонија 

__________ 
3989. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 
користење и пренесување на правото на сопственост на 
движни ствари на градот Скопје, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, напра-
вена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ 
И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Во членот 1, став 1, во алинеја 2 зборовите „ISB 

6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 2, во алинеја 1 
зборовите „LZYTBGE60C1034150“ се заменуваат со 
зборовите „LZYTBGE62C1034151“; Во членот 1, став 
2, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се 
заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; 
Во членот 1, став 3, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 4, во алинеја 2 
зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со 
зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 5, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 6, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 7, во али-
неја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се замену-
ваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во чле-
нот 1, став 8, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 9, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 10, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
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нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 11, во алинеја 2 зборовите „I6SB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 12, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 13, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 14, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 15, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 16, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 17, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 18, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 19, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 20, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 21, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 22, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 23, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 24, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 25, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 26, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 27, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 28, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 29, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 30, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 31, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 32, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 33, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 34, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 35, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 36, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 37, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 38, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 

22056608“; Во членот 1, став 39, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 40, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 41, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 42, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 43, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 44, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 45, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 46, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 47, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 48, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 49, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 50, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 51, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 52, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 53, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се замен6уваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 54, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 55, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 56, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 57, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 58, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 59, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 60, во 
алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заме-
нуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во 
членот 1, став 61, во алинеја 2 зборовите „ISB 
6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 
6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 62, во алинеја 
2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат 
со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, 
став 63, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 
21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 
22056608“; Во членот 1, став 64, во алинеја 2 зборовите 
„ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите 
„ISB 6.7E5285B 22056608“. 

 
Бр. 41-9724/2  

27 декември 2012 година Од Владата  
Скопје на  Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3990. 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персо-
налниот данок на доход (“Службен весник на Републи-
ка Македонија“бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 
50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 
6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10 и 135/11), ми-
нистерот за финансии 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 

1 точка 3) од Законот за персоналниот данок на доход, 
за 2013 година на годишно ниво, изнесува 87.228,00 де-
нари. 

2. Личното ослободување по основ на лични прима-
ња од плата од работен однос и пензија, месечно се 
утврдува во износ од 7.269,00 денари, согласно со член 
15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход. 

 
Бр. 20-46266/1  

26 декември 2012 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
3991. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД  

КУМАНОВО 
 
1. За судија на Основен суд Куманово е избран: 
-  Саша Ѓорѓевиќ – судски соработник во Основен 

суд Куманово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1957/1 Судски совет  

 25 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3992. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВЕН СУД  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За судии на Врховниот суд на Република Маке-

донија се избрани: 

- Џемали Саити - судија на Виш управен суд; 
- Марика Матеска  –  судија на Апелационен суд 

Скопје; 
- Лидија Тасева - судија на Апелационен суд Скопје 

и 
- Снежана Ѓорѓиеска - Зекирија - судија на Апела-

ционен суд Скопје. 
 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1958/1 Судски совет  

 25 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3993. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД  

СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ  
1. За судии на Основен суд Скопје 1 Скопје се из-

брани: 
- Душан Јосифов- кандидат од редот на Академија-

та за судии и јавни    обвинители; 
- Софија Лаличиќ – судски соработник во Основен 

суд Скопје 1 Скопје и 
- Ленка Давиткова – судски соработник во Основен 

суд Скопје 1 Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1959/1 Судски совет  

 25 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3994. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД 
KOЧАНИ 

 
1. За судија на Основен суд Кочани е избран: 
- Спиро Борисов – судски соработник во Основен 

суд Кочани. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1960/1 Судски совет  

 25 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
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3995. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИJA НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е из-

бран: 
-  Аритон Ала – адвокат од Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1962/1 Судски совет  

 25 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
_________ 

3996. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република 
Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Апелационен суд Скопје се избрани: 
- Розалинда Ристевска- судија на Основен суд 

Скопје 2 Скопје и  
- Маја Маркова – Котевска - судија на Основен суд 

Скопје 2 Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 07-1961/1 Судски совет  

 25 декември 2012 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

  Александра Зафировска, с.р. 
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3997. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за производство, трговија и ус-
луги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за 
влегување во сила  на лиценца за производство на еле-
ктрична енергија на седницата одржана на ден 
25.12.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство, трго-

вија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скоп-
је, за вршење на енергетска дејност производство на 
електрична енергија од МХЕ Брајчино 1, издадена со 
Одлука УП1 бр. 07-64/12 од 05.09.2012 година, („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 111/12) влегува во сила.  

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га неговото извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
УП1 Бр. 07-64/12  

25 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги МА-

ЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, ул. „Мајаков-
ски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македонија 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
25.12.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
25.12.2047 година 
  
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 91.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6320210 
 
7. Единствен даночен број – 4030008018376 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-
телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Брајчино 1“, 
од 704 kW, изградена на КП бр. 191/4, 3519/10, 93/7, 
94/14, 88/12, 94/15, 3521/4 и 191/7 со Имотен лист бр. 
520 во КО Брајчино, Општина Брајчино.   

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е со-
ставен дел од оваа лиценца.  
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11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца     
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценца) како и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука 
за одобрување на користење на повластена тарифа за 
откупување на целокупната произведена електричната 
енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Догово-
рот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот 
на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупна-
та произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија.  

13. Планирање на одржување на производните 
капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

 
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием во системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
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3. превземени мерки во текот на претходната годи-
на за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија.  

19. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 
електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува пис-
мен извештај за движењето на сите параметри кои што го 
определуваат квалитетот на произведената електрична 
енергија во определен временски период. 

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА  
- број на производни единици (агрегати):...........еден  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон вертикална 
- производител....................GUGLER Water Turbines 

Gmbh, Goldwörth, AUSTRIA  
- нето пад .............................................................112 m 
- номинален проток........................................0,75 m³/s 
- број на вртежи..............................................600 RPM 
- максимална моќност......................................740 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење  
- вратило вертикално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:................MARRELI GENERATORS 

ITALY 
- номинална привидна моќност.....................880 kVA 
- номинална активна моќност..........................704 kW   
- број на вртежи..............................................600 RPM 
- cosφ………………………...............……………...0.8 
- ниво на заштита...................................................IP23 
- класа на изолација....................................................F 
- тип, производител и номинални податоци за 

трансформаторот : 
- тип .............................трофазен сув, поставен на челични 

шини анкерисани во фундамент од армиран бетон  
- производител:........................SIEMENS GERMANY 
- преносен однос....................................0,4/10 kV / kV 
- моќност........................................................1000 kVA 
- фреквенција........................................................50 Hz   
- напон на краток спој............................................6 % 
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3998. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.16/11 и 136/11) на седницата одржана на ден  27.12. 
2012 година ја донесе следната 

   
О Д Л У К А 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се продолжува важноста и приме-
ната на подолунаведените одлуки од 1.1.2013 до 
31.7.2013 година и тоа : 

1. Одлука број УП1 бр. 08-167/12 од 27.7.2012 годи-
на, за утврдување на регулиран максимален приход за 
производство на топлинска енергија за греење и тариф-
ни ставови за 2012 година на ТОПЛИФИКАЦИЈА  АД 
Скопје („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 96/12); 

2. Одлука УП1 бр. 08-166/12 од 27.7.2012 година, за 
утврдување на регулиран максимален приход за ди-
стрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни 
ставови за 2012 година на Друштвото за дистрибуција 
на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИ-
НА ДООЕЛ Скопје, („Службен весник на Република 
Македонија” бр.96/12); 

3. Одлука број УП1 бр.08-168/12 од 27.7.2012 годи-
на, за  утврдување на регулиран максимален приход и 
тарифни ставови за вршење на енергетската дејност 
снабдување со топлинска енергија за греење за 2012 го-
дина Снабдување ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје („Службен 
весник на Република Македонија” бр.96/12); 

4. Одлука УП1 бр. 08-162/12 од 27.7.2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
96/12), за утврдување на регулиран максимален приход 
и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност 
снабдување со топлинска енергија за греење за 2012 го-
дина на  Снабдување ЗАПАД  ДООЕЛ Скопје; 

5. Одлука УП1 бр. 08-165/12 од 27.7.2012 година, за 
утврдување на регулиран максимален приход и тариф-
ни ставови за вршење на енергетската дејност снабду-
вање со топлинска енергија за греење за 2012 година на 
Снабдување ИСТОК ДООЕЛ Скопје („Службен весник 
на Република Македонија”  бр. 96/12); 

6. Одлука УП1 бр. 08-163/12 од 27.7.2012 година, за 
утврдување на регулиран  максимален приход за про-
изводство, дистрибуција и снабдување со топлинска 
енергија за греење и тарифни ставови за 2012 година  
на Скопје Север АД Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.96/12); 

7. Одлука број УП1 бр. 08-79 од 29.2.2012 година, 
за утврдување на регулиран максимален приход и регу-
лирана просечна цена за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија за греење за 2012 го-
дина на АД ЕЛЕМ подружница Енергетика Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
30/12). 

  
Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 
нејзиното извршување. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“.                                                 

              
УП1 Бр. 08-167/12  

27 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

3999. 
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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за 
производство на електрична енергија, трговија и услу-
ги ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош, Скопје, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од фотонапонската електро-
централа „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ со инсталирана моќност 
од 49,92 kW и со локација на ул.„2“, Индустриска зона 
Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Оп-
штина Пехчево. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за про-

изводство на електрична енергија, трговија и услуги 
ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-41 

- назив на електроцентралата: „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ 
- податоци за локација на електроцентралата: 

ул.„2“, Индустриска зона Пехчево, КП.бр.1552, КО 
Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 59.749 kWh 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ 
СОЛАР 1“, УП 1 бр. 08-94/12 од 30.05.2012 година;  

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од ин-
сталираната моќност на фотонапонската електроцен-
трала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ се одобрува користење на 
повластена тарифа од 30 €¢/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. 08-276/12  

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4000. 

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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за 
производство на електрична енергија, трговија и услу-
ги ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош, Скопје, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од фотонапонската електро-
централа „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ со инсталирана моќност 
од 49,92 kW и со локација на ул.„2“, Индустриска зона 
Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, 
Општина Пехчево. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за про-

изводство на електрична енергија, трговија и услуги 
ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-42 

- назив на електроцентралата: „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ 
- податоци за локација на електроцентралата: 

ул.„2“, Индустриска зона Пехчево, КП. бр.1546/1, КО 
Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 59.749 kWh 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ 
СОЛАР 2“, УП 1 бр. 08-95/12 од 30.05.2012 година;  

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од ин-
сталираната моќност на фотонапонската електроцен-
трала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ се одобрува користење на 
повластена тарифа од 30 €¢/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. 08-278/12  

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

4001. 
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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - 
извоз ДОО Битола за користење на повластена тарифа 
на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија, на седницата одржана на ден 
26.12.2012 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 на електрична 

енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз ДОО Бито-
ла, со седиште на ул.Стив Наумов бр.124 Битола, му се 
одобрува користење на повластена тарифа на електрич-
на енергија произведена од фотонапонската електро-
централа „TОРПЕДО - СОЛАР ГТ“ со инсталирана 
моќност од 993,6 kW и со локација на КП бр.575/2, КО 
Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 
- назив и седиште: Друштво за производство на еле-

ктрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз 
ДОО Битола, со седиште на ул.Стив Наумов бр.124 Би-
тола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-22 

- назив на електроцентралата: „TОРПЕДО - СОЛАР 
ГТ“ 

- податоци за локација на електроцентралата: КП 
бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Оп-
штина Битола 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 993,6 
kW (4320 модули со моќност на модули од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „TОРПЕ-
ДО - СОЛАР ГТ“, УП1 бр. 08-22/12 од 12.03.2012 годи-
на;  

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од ин-
сталираната моќност на фотонапонската електроцен-
трала „TОРПЕДО - СОЛАР ГТ“ се одобрува користење 
на повластена тарифа од 26 €¢/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. 08-280/12  

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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4002. 
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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги СОЛАРMAK ДОО Скопје за кори-
стење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 26.12.2012 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 

СОЛАРMAK ДОО Скопје со седиште на    ул. Роберт 
Кох бр.1/2-3, Скопје, му се одобрува користење на пов-
ластена тарифа на електрична енергија произведена од 
фотонапонската електроцентрала „КАРАЏИНЕЦ 1“ со 
инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП 
1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина Чучер 
Сандево. 

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

вија и услуги СОЛАРMAK ДОО Скопје со седиште на 
ул. Роберт Кох бр.1/2-3, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-24 

- назив на електроцентралата: „КАРАЏИНЕЦ 1“ 
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина Чучер 
Сандево  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 
kW (216 модули со моќност на модули од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 61.000 kWh 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-
от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за фотонапонската електроцентрала „КАРА-
ЏИНЕЦ 1“, УП1 бр. 08-27/12 од 12.03.2012 година;  

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од ин-
сталираната моќност на фотонапонската електроцен-
трала „КАРАЏИНЕЦ 1“ се одобрува користење на пов-
ластена тарифа од 30 €¢/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. 08-283/12  

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

4003. 
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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - 
извоз ДОО Битола за издавање на решение за стекнува-
ње на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична енер-

гија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз ДОО Битола, со 
седиште на ул.Стив Наумов бр.124 Битола, му се издава 
решение за стекнување на статус на повластен производи-
тел на електрична енергија произведена од обновливи из-
вори на енергија за фотонапонската електроцентрала 
„TОРПЕДО - СОЛАР ГТ“ со инсталирана моќност од 
993,6 kW и со локација на КП бр.575/2, КО Долно Егри, 
м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола. 

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

ктрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз 
ДОО Битола, со седиште на ул.Стив Наумов бр.124 Би-
тола 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-22 

- назив на електроцентралата: „TОРПЕДО - СОЛАР ГТ“ 
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Оп-
штина Битола 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 993,6 
kW (4320 модули со моќност на модули од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
26.12.2027 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. 08-279/12  

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4004. 

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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за 
производство на електрична енергија, трговија и услу-
ги ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА  
1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош, Скопје, му се 
издава решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за фотонапонската еле-
ктроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ со инсталирана моќ-
ност од 49,92 kW и со локација на ул.„2“, Индустриска 
зона Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, 
Општина Пехчево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за про-

изводство на електрична енергија, трговија и услуги 
ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-41 

- назив на електроцентралата: „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ 
- податоци за локација на електроцентралата: 

ул.„2“, Индустриска зона Пехчево, КП.бр.1552, КО 
Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 59.749 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
26.12.2027 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. 08-275/12  

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4005. 

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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за 
производство на електрична енергија, трговија и услу-
ги ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување 
на статус на повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА  
1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на 

електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош, Скопје, му се 
издава решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија за фотонапонската еле-
ктроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ со инсталирана моќ-
ност од 49,92 kW и со локација на ул.„2“, Индустриска 
зона Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чука-
та, Општина Пехчево. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за про-

изводство на електрична енергија, трговија и услуги 
ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. бб, Карпош 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-42 

- назив на електроцентралата: „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ 
- податоци за локација на електроцентралата: 

ул.„2“, Индустриска зона Пехчево, КП. бр.1546/1, КО 
Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 
kW (208 панели со моќност на панел од 240 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 59.749 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
26.12.2027 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. 08-277/12  

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4006. 

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 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги СОЛАРMAK ДОО Скопје за издава-
ње на решение за стекнување на статус на повластен 
производител на електрична енергија произведена од 
обновливи извори на енергија, на седницата одржана 
на ден 26.12.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА 

ЕНЕРГИЈА  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

СОЛАРMAK ДОО Скопје со седиште на    ул. Роберт 
Кох бр.1/2-3, Скопје, му се издава решение за стекну-
вање на статус на повластен производител на електрич-
на енергија произведена од обновливи извори на енер-
гија за фотонапонската електроцентрала „КАРАЏИ-
НЕЦ 1“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со лока-
ција на КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, 
Oпштина Чучер Сандево. 

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

вија и услуги СОЛАРMAK ДОО Скопје со седиште на 
ул. Роберт Кох бр.1/2-3, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-PV-24 

- назив на електроцентралата: „КАРАЏИНЕЦ 1“ 
- податоци за локација на електроцентралата: КП 

1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Oпштина Чучер 
Сандево  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 
kW (216 модули со моќност на модули од 230 W) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 61.000 kWh 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
26.12.2027 година 
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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. 08-282/12  

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
4007. 

Врз основа на член 27 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 
и 136/11), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на ден 
27.12.2012 година, донесе    

 
П Р А В И Л А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 1 

(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр.57/12), во членовите 177, 
178 и 179, датумот „01.01.2013 година“ се менува и 
гласи: „01.07.2013 година“. 

 
Член 2 

(1) Во членот 181, датумот „31.12.2012 година“ се 
менува и гласи: „30.06.2013 година“. 

 
Член 3 

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на 
Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат 
во сила со денот на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”. 

              
Бр. 01-2451/1  

27 декември 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4008. 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја врз основа на член 120-а став 2 од Законот за еле-
ктронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12, 59/12 и 
123/12), на ден 24.12.2012 година, донесе 

 
П Л А Н 

ЗА НАМЕНА И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИ 
КАПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈА-

ЛЕН МУЛТИПЛЕКС 
  

I. ПРЕДМЕТ 
 

Член 1 
Со овој План се определува намената и распредел-

бата на преносни капацитети на дигитален терестрија-
лен мултиплекс.  

Член 2 
Намената и распределбата се вршат согласно Зако-

нот за радиодифузна дејност, Закон за електронските 
комуникации и одредбите од финалните акти на Регио-
налната конференција за радиокомуникации за плани-
рање на дигитални терестријални радиодифузни служ-
би во деловите од Регионите 1 и 3, во фреквенциски 
опсези 174-230 MHz и 470 – 862 MHz (во понатамош-
ниот текст RRC-06), како и Регионалната спогодба за 
спроведување на финалните акти на RRC-06 од Меѓу-
народната унија за телекомуникации (ITU). 

 
II. ДЕФИНИЦИИ 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој План го имаат 
следново значење:  

1. Зона на распределба (Allotment zone) е опреде-
лено географско подрачје во кое се користат фреквен-
ции – канали, одредени за таа зона со RRC-06. 

2. Радиодифузна дејност на регионално ниво е 
радиодифузна дејност што ја врши радиодифузер што 
обезбедува опфат на гледаност на најмалку 80% од на-
селението на подрачје на зоната на распределба.  

3. Период на истовремено емитување (simulcast 
period) е период на истовремено емитување на аналог-
ни и дигитални телевизиски сервиси.  

4. Дигитален терестријален мултиплекс (MUX) е 
стандардизиран проток на низа од сигнали кој содржи 
телевизиски, радио програмски сервиси, дополнителни 
услуги и други придружни информации и податоци и 
кој до крајните корисници се емитува преку еден тере-
стријален радиофреквенциски канал. 

5. Дигитален терестријален систем е електронска 
комуникациска мрежа која содржината на дигитален 
терестријален мултиплекс ја емитува до крајните ко-
рисници по пат на терестријална радиокомуникација. 

6. Слободено емитување (Free-to-air ) е емитување 
на некодирано радио и телевизиски сервиси наменети 
за јавноста. 

7. Електронски водич за програми (Electronic 
program guide, ЕPG) е функција која овозможува ин-
формација за распоредот на  содржините на телевизи-
ски сервиси и директен пристап до содржините. 

8. MUX – ( MUltipleX)  -  Мултиплекс. 
9. MPEG - (Moving Picture Expert Group) – Стандар-

ди за компресија на дигитално видео 
10. SD – (Standard Definition) – Стандардна дефини-

ција на слика.  
11. HD – (High Definition) – Висока дефиниција на 

слика. 
12. DVB-T – (Digital Video Broadcasting  Terrestrial) 

– Терестријална дигитална радиодифузија. 
13. API – (Application Program Interface) – отворен 

интерфејс. 
14. ITU – (International Telecommunication Union) - 

Меѓународната унија за телекомуникации. 
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III. НАМЕНА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕРЕСТРИЈАЛНИ 

МУЛТИПЛЕКСИ 
 

Член 4 
Мултиплексите MUX1, MUX2 и MUX3 се наменети 

за дигитално реемитување на телевизиски програмски 
сервиси, со условен пристап. 

Мултиплексите MUX4 и MUX5 се доделени на ко-
ристење на Јавното претпријатие Македонска радиоди-
фузија, а се наменети за дигитално емитување на Јав-
ните програмски сервиси на Македонската радиотеле-
визија. 

Мултиплексите MUX6 и MUX7 се наменети за сло-
бодно (free-to-air) дигитално емитување на телевизиски 
програмски сервиси на трговските радиодифузни 
друштва кои имаат добиено дозвола за вршење на ра-
диодифузна дејност од Советот за радиодифузија, за 
опфат на гледаност  на државно и регионално ниво. 

 
 

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИTЕ КАПАЦИТЕТИ 
НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС 

 
Член 5 

Операторот на јавна комуникациска мрежа за мул-
типлексите MUX6 и MUX7 треба да ги исполни тех-
ничките карактеристики на DVB-T (EN 300 744)  мре-
жата пропишана во одобрението за користење на ради-
офреквенции за дигитален терестријален мултиплекс 
издадена од страна на АЕК и треба да обезбеди мрежа 
со која се овозможува опфат на гледаност на над 80% 
од населението. 

Минималниот капацитет на мултиплекс во DVB-T 
мрежата изнесува 22 Mbps по мултиплекс во сите зони 
на распределба. 

 
Член 6 

Преносните капацитети на MUX6 и MUX7 треба да 
обезбедат пренос на телевизиски програмски сервиси 
во стандардна дефиниција (SDTV) и во висока дефини-
ција (HDTV) со стандардот за видео компресија (коди-
рање на слика и тон) ITU-T H.264 | ISO/IEC 14469 
(MPEG 4 AVC). 

 
Член 7 

За содржините на телевизиските сервиси со стан-
дардна дефиниција (SDTV) потребен  проток на пода-
тоци изнесува од 1,5 – 2,5 Mbps, вклучувајќи го и пре-
носот на дополнителните услуги. 

За содржините на  телевизиските сервиси  со висока 
дефиниција (HDTV) потребен  проток на податоци из-
несува од 4 – 8 Mbps, вклучувајќи го и преносот на до-
полнителните услуги. 

Технички параметри за аудиовизуелни содржини со 
стандардна дефиниција (SD) и со висока дефиниција 
(HD) се прикажани во Прилог 1. 

 
Член 8 

Операторите на дигитални мултиплекси се обврза-
ни да обезбедат електронски водич за програми (EPG) 
за секој телевизиски програмски сервис. Радиодифузе-
рите кои ги обезбедуваат програмските сервиси се об-
врзани навремено и редовно да доставуваат информа-
ции - содржини за EPG. 

Член 9 
Операторите на дигитални мултиплекси ќе обезбе-

дат пренос на дополнителни услуги: 
– повеќејазично титлување, обезбедено од тргов-

ските радиодифузни друштва; 
– повеќеканален тон, обезбеден од трговските ради-

одифузни друштва; 
– телетекст, обезбеден од трговските радиодифузни 

друштва; 
– отворен интерфејс (API).   

Член 10 
Капацитетот на поединечен MUX (22 Mbps) е дово-

лен за емитување на 10 телевизиски програмски серви-
си со стандардна дефиниција или 3 телевизиски про-
грамски сервиси со висока дефиниција.  

 
Член 11 

Распоредот на телевизиските програмски сервиси 
на трговските радиодифузни друштва во електронски-
от водич за програма (EPG) за MUX6 и MUX7 го опре-
делува Советот за радиодифузија, еднаш годишно, спо-
ред опфатот и податоците за уделот во гледаноста. Пр-
ви ќе бидат сервисите на државно ниво, потоа сервиси-
те на ниво во зона на распределба, според официјални-
те податоци за гледаноста содржани во Анализата на 
пазарот на радиодифузната дејност од претходната го-
дина. 

 
V. ЗОНИ НА РАСПРЕДЕЛБА И МУЛТИПЛЕКСИ 
 

Член 12 
Во Република Македонија, според финалните акти 

на RRC-06 определени се:  
- Осум (8) зони на распределба: D1 - Црн Врв, D2 - 

Страцин, D3 - Туртел, D4 - Боскија, D5 - Пелистер, D6 
- Мали Влај, D7 - Стогово и D8 - Попова Шапка и  

- Една (1) подзона, D9 – Водно за подрачјето на 
град Скопје, која се содржи во зоната D1 -Црн Врв.       

Во Прилог 2 се дадени зоните на распределба 
- Во секоја зона и подзоната на распределба има по 

8 радиофреквенциски канали од кои се формирани 8 
мултиплекси. 

Во Прилог 3. е дадена распределбата на мултипле-
кси во зоните на распределба. 

 
Член 13 

Програмските сервиси на трговските радиодифузни 
друштва кои емитуваат програма со државен опфат, ќе 
бидат емитувани  во сите зони на распределба. 

Програмските сервиси на трговските радиодифузни 
друштва кои емитуваат програма со регионален опфат, 
вклучувајќи ја подзоната  Водно – Скопје, се емитуваат 
во зоната на распределба за која имаат добиено дозвола 
за вршење на радиодифузна дејност. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 14 

Овој План влегува во сила осмиот ден од  денот на 
неговото објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 01-6569/1 Совет за радиодифузија на РМ 

26 декември 2012 година Претседател, 
Скопје м-р Зоран Трајчевски, 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. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 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. 


