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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
893. 

Врз основа на член 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 ТРАНС-
ФОРМАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ 
 И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈА  

ПАТ“ - СКОПЈЕ 
 
Се прогласува Законот за трансформација на Јавно-

то претпријатие за одржување и заштита на магистрал-
ните и регионалните патишта „Македонија пат“ – 
Скопје, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 16 април 2009 година. 

 
        Бр. 07-1882/1                          Претседател 
16 април 2009 година            на Република Македонија,                       
            Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИ-
СТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА 

„МАКЕДОНИЈА ПАТ“ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредува трансформацијата на Јав-

ното претпријатие за одржување и заштита на маги-
стрални и регионални патишта „Македонија пат“ - 
Скопје (во натамошниот текст: ЈП “Македонија пат"). 

 
Член 2 

Под трансформација во смисла на овој закон се по-
дразбираат статусни промени на ЈП “Македонија пат", 
на начин и услови утврдени со овој закон. 

 
Член 3 

Трансформацијата на ЈП “Македонија пат“ се врши 
со поделба на постојното ЈП “Македонија пат" на два 
нови субјекти во државна сопственост, и тоа: 

- Акционерско друштво за одржување на патиштата 
„Македонија пат - одржување“ - Скопје и  

- Акционерско друштво за услуги на патиштата 
„Македонија пат - услуги“ - Скопје.  

Актите за основање на правните субјекти од ставoт 
1 на овој член ги донесува Владата на Република Маке-
донија. 

 
Член 4 

Трансформацијата на ЈП “Македонија пат" ќе биде 
извршeнa  согласно со Планот за поделба на ЈП “Маке-
донија пат".  

Планот за поделба ќе го изготви ЈП “Македонија 
пат“ врз основа на претходно проценета вредност на 
државниот капитал на ЈП “Македонија пат", утврдена 
од страна на независен овластен проценител избран на 
јавен оглас. Проценетата вредност на државниот капи-
тал, се утврдува со примена на методот коригирана 
книговодствена вредност, со состојба на 31 декември 
2008 година. 

Планот за поделба особено содржи одредби за на-
чинот на кој ќе биде извршен преносот на проценетиот 
имот, правата и обврските на ЈП “Македонија пат" врз 
новооснованите друштва, детален опис на распредел-
бата, креирање на почетни биланси на состојба и вра-
ботените.  

Планот за поделба го верификува Владата на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 5 

Во постапката на трансформација на ЈП “Македо-
нија пат“, имотот, средствата, вработените, правата и 
обврските на ЈП “Македонија пат“ ќе се поделат сог-
ласно со  Планот за поделба од членот 4 на овој закон, 
и тоа: 

1) имотот, средствата, вработените, правата и обвр-
ските поврзани со одржувањето на автопатиштата, ма-
гистралните и регионалните патишта ќе се пренесат на 
Акционерското друштво за одржување на патиштата 
„Македонија пат - одржување“ - Скопје и  

2) имотот, средствата, вработените, правата и обвр-
ските поврзани со давање на услуги на автопатиштата, 
магистралните и регионалните патишта ќе се пренесат 
на Акционерското друштво за услуги на патиштата 
„Македонија пат - услуги“ - Скопје.  

 
Член 6 

Трансформацијата на ЈП “Македонија пат“ не може 
да биде на штета на доверителите кон ЈП “Македонија 
пат“ по било која правна основа. 

 
Член 7 

Новооснованите друштва, настанати со трансфор-
мацијата на ЈП “Македонија пат" се организираат како 
акционерски друштва во државна сопственост, со мож-
ност за нивна приватизација согласно со закон. 

Трансформацијата на ЈП “Македонија пат" завршу-
ва со уписот на новооснованите друштва во Централ-
ниот регистар на Република Македонија. 
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Член 8 
Во постапката за трансформација на ЈП “Македони-

ја пат“ соодветно се применуваат одредбите од Законот 
за трговските друштва. 

 
Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

_____________ 
 

L I G J 
PËR TRANSFORMIMIN E NDËRMARRJES PUBLIKE 
PËR MIRËMBAJTJEN DHE MBROJTJEN E RRUGË-
VE MAGJISTRALE DHE RAJONALE ‘’MAKEDONIJA  

PAT’’- SHKUP 
 

Neni  1 
Me këtë ligj rregullohet transformimi i Ndërmarrjes 

publike për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve 
magjistrale dhe rajonale ‘’Makedonija pat’’- Shkup (në 
tekstin e mëtejmë: NP ‘’Makedonija pat‘’). 

 
Neni  2 

Me transformim në kuptim të këtij ligji nënkuptohen 
ndryshimet statusore të NP ‘’Makedonija pat’’, në mënyrë 
dhe kushte të përcaktuara me këtë ligj. 

 
Neni 3 

Transformimi i NP ’’Makedonija pat’’ kryhet me 
ndarjen e NP ekzistuese ‘’Makedonija pat’’ në dy subjekte 
të reja në pronësi shtetërore edhe atë : 

- Shoqëritë aksionare për mirëmbajtjen e rrugëve 
‘’Makedonija pat-mirëmbajtje ‘’- Shkup, dhe  

- Shoqëritë aksionare për shërbime të rrugëve 
‘’Makedonija pat-shërbime’’- Shkup 

Aktet për themelimin e subjekteve juridike nga 
paragrafi 1 i këtij neni i miraton Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë. 

 
Neni  4 

Transformimi i NP ‘’Makedonija pat’’ do të kryhet në 
pajtim me Planin për ndarje të NP ’’Makedonija pat’’. 

Planin për ndarje do ta përgatis NP ‘’Makedonija pat’’ 
në bazë të vlerës së përcaktuar paraprakisht të kapitalit 
shtetëror të NP ‘’Makedonija pat’’, të përcaktuar nga ana e 
vlerësuesit të autorizuar të pavarur i zgjedhur në shpallje 
publike. Vlera e përcaktuar e kapitalit shtetëror, verifikohet 
me zbatimin e metodës vlera e korrigjuar e  kontabilitetit, 
me gjendje të ditës 31.12.2008. 

Plani për ndarje veçanërisht  përmban dispozita për 
mënyrën në të cilën do të bëhet bartja e pronës së 
vlerësuar, të drejtat dhe obligimet e NP ’’Makedonija pat’’ 
tek shoqëritëe reja të themeluara, përshkrimi detal i 
ndarjes, krijimi i bilancit fillestar të gjendjes dhe të të 
punësuarve. 

Planin për ndarje e verifikon Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë. 

 
Neni  5 

Në procedurën e transformimit të NP ‘’Makedonija 
pat’’, prona, mjetet, të punësuarit, të drejtat dhe obligimet e 
NP ’’Makedonija pat’’ do të ndahen në pajtim me Planin 
për ndarje nga neni 4 i këtij ligji edhe atë: 

1) Prona, mjetet, të punësuarit, të drejtat dhe obligimet 
të lidhura me   mirëmbajtjen e autostradave, rrugëve 
magjistrale dhe rajonale do të barten në Shoqërinë 
aksionare për mirëmbajtjen e rrugëve ‘’Makedonija pat-
mirëmbajtje’’- Shkup,  dhe  

2) Prona, mjetet, të punësuarit, të drejtat dhe obligimet 
të ndërlidhura me dhënien e shërbimeve të autostradave, 
rrugëve magjistrale dhe rajonale do të barten në Shoqërinë 
aksionare për shërbime të rrugëve ‘’Makedonija pat- 
shërbime’’- Shkup. 

 
Neni  6 

Transformimi i NP ‘’Makedonija pat’’ nuk mund të 
jetë në dëm të kreditorëve të NP ’’Makedonija pat’’ në 
çfarëdo baze juridike. 

 
Neni  7 

Shoqëritë e reja të themeluara, të ndodhura me 
transformimin e NP ’’Makedonija pat’’ organizohen si 
Shoqëri aksionare në pronësi shtetërore, me mundësi për 
privatizimin e tyre në pajtim me ligjin. 

Transformimi i NP ’’Makedonija pat’’ përfundon me 
regjistrimin shoqërive të reja të themeluara në Regjistrin 
qendror të Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni  8 

Në procedurën e transformimit të NP ‘’Makedonija 
pat’’ në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për 
shoqëritë tregtare. 

 
Neni  9 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
‘’Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë’’. 
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У Р Е Д Б А  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
894. 
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     Бр. 19-1289/1                                        Заменик на претседателот 
24 март 2009 година                                            на Владата на Република 
        Скопје                               Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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895. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ 
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО  И  ГОДИШНАТА 
СМЕТКА ЗА 2008 ГОДИНА НА ЈП „МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ“ П.О.-СКОПЈЕ 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност  на Годишниот 

извештај за работењето и Годишната сметка за 2008 го-
дина на ЈП „Македонски шуми“ п.о. Скопје бр.02-375/2 
од 27.02.2009 година, усвоени од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 
27.02.2009 година. 

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

  
  Бр.19-1272/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година         на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
896. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА НА ЈП „МАКЕ-

ДОНСКИ ШУМИ“ П.О. СКОПЈЕ 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност  на Одлуката за 

распределба на добивка на ЈП „Македонски шуми“ п.о. 
Скопје бр.02-520/2 од 30.03.2009 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 30.03.2009 година. 

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

  
  Бр.19-1272/2                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година         на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

897. 
Врз основа на член 11  точка 6 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА ЗА 2008 ГОДИНА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈП  ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ ПРОБИШТИП ВО  

2008 ГОДИНА 
 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2008 година и Извештајот за работењето на 
ЈП ХС „Злетовица“ Пробиштип во 2008 година, бр. 
0202-254/16 и бр.0202-254/15 од 26.02.2009 година, 
усвоени од Управниот одбор на ова јавно претприја-
тие, на седницата, одржана на 26.02.2009  година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 Бр.19-1277/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година        на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
898. 

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за Центра-
лен регистар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/01, 49/03, 109/05 и 88/08), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со  оваа  одлука   се   дава   согласност   на   Фи-

нансискиот  план на  Централен регистар на Република 
Македонија за 2009 година, бр.0201-2/6 од 11.03.2009 
година, донесен од Управниот одбор на Централниот 
регистар на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 11.03.2009  година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-1422/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година             на Република Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО 
ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ И ЗА ВИСИНАТА НА 

ЗАКУПНИНАТА 

 899. 
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       Бр. 19-1475/1                               Претседател на Владата  
14 април 2009 година                             на Република Македонија, 
          Скопје                                     м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
900. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.04.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛНИ ТИМОВИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВ-
НОСТИ НА ПРОГРАМИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 

CUSTOMS 2013 И FISCALIS 2013 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формираат Национални тимови 

за спроведување на програмските активности пропи-
шани во Акцискиските планови на програмите Customs 
2013 и Fiscalis 2013 согласно Меморандумот за разби-
рање помеѓу Европската Заедница и Република Маке-
донија за учеството на Република Македонија во про-
грамата на заедницата "Customs 2013" и во Меморан-
думот за разбирање помеѓу Европската Заедница и Ре-
публика Македонија за учеството на Република Маке-
донија во програмата на заедницата "Fiscalis 2013", со-
ставени од преставници на Министерството за финан-
сии, Царинската управа и Управата за јавни приходи. 

 
Член 2 

Националниот тим за спроведување на програмски-
те активности на Програмата Fiscalis 2013 се состои од: 

- Национален координатор и еден член од Мини-
стерството за финансии и  

- Претседател, две контакт лица и еден член од 
Управата за јавни приходи. 

Националниот тим за спроведување на програмските 
активности на Програмата Customs 2013 се состои од: 

- Национален координатор и еден член од Мини-
стерството за финансии и 

- Претседател, две контакт лица и еден член се од 
Царинската управа. 

 
Член 3 

Националните координатори ја координираат рабо-
тата на националните тимови и на лицата кои се инвол-
вирани во програмските активности, им даваат насоки 
за работење и учество во извршувањето на тие актив-
ности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Претседателите на националните тимови се грижат 

за доследна примена на Меморандумот за разбирање 
помеѓу Европската Заедница и Република Македонија 
за учеството на Република Македонија во програмата 
на заедницата "Customs 2013“ и во Меморандумот за 
разбирање помеѓу Европската Заедница и Република 
Македонија за учеството на Република Македонија во 
програмата на заедницата "Fiscalis 2013" кои се отворе-
ни за Република Македонија, учествуваат и го преста-
вуваат Националниот тим во работата на Комитетите 
на програмите. 

 
Член 5 

Контакт лицата контактираат со надлежните лица 
од Генералниот директорат за царини и даноци и про-
грамските тимови на другите земји членки преку е-ма-
ил, телефонски, Сiгса и ART и навремено доставуваат 
информации за извршените програмски активности до 
националните координатори. 

 
Член 6 

Членовите на националните тимови ги извршуваат 
програмските активности согласно насоките на работа 
од националниот координатор. 

 
 

Член 7 
Материјалните трошоци за работата на национал-

ните тимови ги обезбедуваат Министерството за фи-
нансии, Царинската управа и Управата за јавни прихо-
ди за своите претставници кои учествуваат во нацио-
налните тимови, а надоместоците за учество во работа-
та во националните тимови на националните координа-
тори, претседатели, контакт лицата и членовите ќе им 
се утврдат во рамките на утврдениот износ од страна 
на министерот за финансии, а ќе се исплатуваат од 
средствата што се обезбедуваат за оваа намена од Ми-
нистерството за финансии, Управата за јавни приходи 
и Царинската управа. 

 
Член 8 

Националните тимови ќе ги извршуваат следниве 
задачи: 
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- ги преземаат сите неопходни активности за навре-
мена и ажурна имплементација на сите обврски содр-
жани во Меморандумот за разбирање помеѓу Европ-
ската Заедница и Република Македонија за учеството 
на Република Македонија во програмата на заедницата 
"Customs 2013“ и во Меморандумот за разбирање по-
меѓу Европската Заедница и Република Македонија за 
учеството на Република Македонија во програмата на 
заедницата "Fiscalis 2013" кои се отворени за Републи-
ка Македонија. 

- ги следат активностите предвидени во Акциските 
планови како и Годишните работни програми за Про-
грамите Customs 2013 и Fiscalis 2013, и  да иницираат 
активности со давање на предлози во врска со истото. 

- ги извршуваат програмските активности согласно 
правилата утврдени во Одлуката на Европскиот Парла-
мент Бр.624/2007/ЕС,Одлуката на Европскиот парла-
мент 1482/2007/ЕС и Прирачниците на Програмите 
Customs 2013 и Fiscalis 2013 за спроведување на Про-
грамите. 

 
Член 9 

За преземените активности од спроведувањето на 
Програмите Customs 2013 и Fiscalis 2013, Министерс-
твото за финансии треба редовно да доставува квартал-
ни извештаи до Владата на Република Македонија. 

 
Член 10 

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

 
Бр.19-1487/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

_____________ 
901. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.04.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖ-
БАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА 
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за образование и наука му престанува кори-
стењето на движната ствар, патнично возило марка 
AUDI, тип А-8, број на шасија WAUZZZ4DZYN0024-
74, број на мотор AQFOO108 од 1999 година и со реги-
старски ознаки SK-539-OB. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава на 
трајно користење без надоместок на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Ма-
кедонија. 

Член 3 
Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Службата за општи и заеднички 
работи на Владата на Република Македонија со кој ќе 
се уредат правата и обврските за користењето на движ-
ната ствар од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
         Бр. 19-1513/1                   Претседател на Владата 
 14 април 2009 година           на Република Македонија, 

        Скопје                      м-р  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

902. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник – Агенци-

јата за стокови резерви му престанува користењето на 
дел од недвижна ствар – поден магацин во Гостивар, со 
површина од 2453 м2, по Пл бр.1022 издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи – одделение за пре-
мер и катастар КО Гостивар. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на Министерството за образование и наука, на времено 
користење без надомест, заради реализација на прое-
ктот на Владата на Република Македонија  „Компјутер 
за секое дете“, за период од 12 месеци. 

 
Член 3 

Агенцијата за стокови резерви и Министерството за 
образование и наука, комисиски да извршат примопре-
давање на објектот, во рок од седум дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 Бр.19-1545/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година             на Република Македонија, 
    Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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903. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 
НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник – Агенци-

јата за стокови резерви му престанува користењето на 
дел од недвижна ствар – поден магацин, со површина 
од 3000 м2, на КП 5067 по Пл бр.1022 издаден од Др-
жавниот завод за геодетски работи – одделение за пре-
мер и катастар КО Неготино. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на Министерството за образование и наука, на времено 
користење без надомест, заради реализација на прое-
ктот на Владата на Република Македонија  „Компјутер 
за секое дете“, за период од 12 месеци. 

 
Член 3 

Агенцијата за стокови резерви и Министерството за 
образование и наука, комисиски да извршат примопре-
давање на објектот, во рок од седум дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-1545/2                       Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република  Македонија, 
     Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
904. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.24/07 и 88/08) и член 36 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08 и 
82/08), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ 
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА 
СУРОВИНА – ЈАГЛЕН ОД АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МА-
КЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПО-
ПОВЈАНИ“ С. ПОПОВЈАНИ, ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ 

 
1. На АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ – Скоп-

је, се доделува концесија за вршење на детални геолошки 
истражувања на минерална суровина – јаглен на 
локалитетот „Поповјани“ с.Поповјани, општина Осломеј. 

2. Површината на истражниот простор на концеси-
јата од точка 1 на оваа одлука изнесува Р = 7,8 km2 
определен со координантни точки меѓусебно повр-
зани со прави линии, како што е дадено во табелава, и 
тоа: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Концесијата за детални геолошки истражувања 

од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 6 
години, без можност за продолжување. 

4. Целта на вршењето на деталните геолошки 
истражувања е утврдување на рудните резерви на ми-
нералната суровина – јаглен на локалитетот „Поповја-
ни“ – с. Поповјани – општина Осломеј, а додека начи-
нот на вршењето на деталните геолошки истражувања 
е регулиран согласно Законот за минерални суровини и 
подзаконските прописи. 

5. Надоместокот за доделената концесија за детални 
геолошки истражувања, концесионерот е должен да го 
плати пред склучување на договор за концесија, сог-
ласно Тарифникот за утврдување на висината на надо-
местоците за издавање на дозволи и концесии за врше-
ње на детални геолошки истражувања и концесии за 
експлоатација на минерални суровини („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 72/07). 

6. Рокот за поднесување на Извештај за извршените 
детални геолошки истражувања на минерални сурови-
ни е 120 дена по истекот на концесијата. 

7. Како почеток на концерсијата ќе се смета денот 
на потпишување на Договорот за концесија. 

8. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.19-1589/1                       Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република  Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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      Бр. 19-1489/1                                         Претседател на Владата  
14 април 2009 година                           на Република Македонија, 
          Скопје                                м-р Никола Груевски, с.р. 
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906. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2009 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.166/08), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14.04.2009 година донесе  

 
П Л А Н 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА 
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО ИЗГРАДБА НА КОРИДОР  

VIII ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со овај план се утврдуваат средствата потребни 

за подготвителни работи за продолжување со изградба 
на Коридор VIII за 2009 година. 

2. Средствата утврдени во Разделот 13001-Мини-
стерство за транспорт и врски, Потпрограма ДА - Ин-
вестиции во железничката инфраструктура, ставка 482 
– Други градежни објекти се користат за следните вло-
жувања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Динамика на реализација на предевидените 

активности: април - декември 2009 година    
22.000.000 денари - II квартал 
22.000.000 денари - III квартал 
156.000.000 денари - IV квартал 
4. Министерството за транспорт и врски да достави 

Извештај за реализацијата на овој план и образложение 
за евентуалните отстапувања од планираните активно-
сти.  

5. Овој годишен план влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр.19-1713/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година            на Република Македонија, 
    Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
907. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.04.2009 година, одобри 

Л И Ц Е Н Ц А  
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ  
 

1. Лиценца за постојано приредување на посебни 
игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги „АПЕКС МК“ ДОО Скопје, за вре-
ме од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа во деловната просторија на бул. „Гоце Делчев“ бб во 
Прилеп. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 16 
автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на среќа 
на кој истовремено можат да учествуваат повеќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
 Бр. 19-1541/1                     Претседател на Владата 

14 април 2009 година             на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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908. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.04.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-5316/1 ОД 4.09.2007 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „ФЛА-
МИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Во Лиценцата под бр. 19-5316/1 од 4.09.2007 го-

дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 
бројот „14“ се заменува со бројот „16“. 

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

 
       Бр. 19-1542/1                      Претседател на Владата 
14 април 2009 година             на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
909. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.04.2009 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-4231/1 ОД 29.11.2005 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УС-
ЛУГИ „ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТО-
ЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ ВО  

АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под бр. 19-4231/1 од 29.11.2005 го-

дина, издадена на Друштво за трговија и услуги „Фла-
минго“ ДОО Скопје за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клуб, во точката 3 бро-
јот „17“ се заменува со бројот „16“. 

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

 
       Бр. 19-1552/1                      Претседател на Владата 
14 април 2009 година             на Република Македонија, 
           Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
910. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 14.04.2009 година, одобри 

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ПОД БР. 19-159/1 ОД 26.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
„ФЛАМИНГО“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 

1. Во Лиценцата под број 19-159/1 од 26.01.2006 
година, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на 
посебни игри на среќа во автомат клуб, во точка 3 број 
„14“ се заменува со бројот „15“ 

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

 
Бр. 19-1567/1                      Претседател на Владата 

14 април 2009 година             на Република Македонија, 
           Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

911. 
Врз основа на член 145 алинеја 4 од Законот за 

странците („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 35/2006, 66/2007 и 117/2008), министерот за вна-
трешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КУЌНИОТ РЕД НА ПРИФАТНИОТ 

ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за куќниот ред на Прифатниот 

центар за странци („Службен весник на Република Ма-
кедонија бр.6/2007“) во член 2 во став 1 во алинејата 3 
сврзникот „и“ се заменува со запирка, а алинејата 4 се 
менува и гласи: 

„- малолетен странец кој влегол во Република Ма-
кедонија спротивно на одредбите утврдени со закон и е 
без придружба на родител или старател, односно по 
пристигнување во Република Македонија останал без 
придружба, а не бара азил (во натамошниот текст: ма-
лолетен странец без придружба) и“. 

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи: 
„- жртви на трговија со луѓе во периодот на одлучу-

вање.“ 
  

Член 2 
Во член 3 ставот 1 се менува и гласи: 
„Во Прифатниот центар приемот на странците се вр-

ши врз основа на барање за сместување на странец под-
несено од страна на полициските службеници за илегал-
на миграција и странци, како и од полициските службе-
ници од надлежната организациона единица за борба 
против трговија со луѓе и криумчарење мигранти.“ 
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Член 3 
Во член 11 во ставот 2, втората и третата реченица 

се бришат. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
Во посебно определени простории се сместуваат: 
- странци – жртви на трговија со луѓе; 
- семејства; 
- малолетни странци без придружба и  
- малолетници – жртви на трговија со луѓе. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 14.1- 24338/1                Министер 
14 април 2009 година      за внатрешни работи, 

     Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

912. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 32/01, 
50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05 и 88/08), мини-
стерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите („Службен весник на Република Македонија”, 
бр. 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 
6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08 и 125/08) во член 31а 
по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Барањето за враќање на акциза за течен нафтен 
гас се поднесува до Управата за јавни приходи, на 
образец „АК-ТНГ“ кој е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник.“  

 
Член 2 

 (1) Во член 34 ставот (1) се менува и гласи: 
„Контролните марки тип 1, 2 и 3 се изработуваат од 

бездрвна хартија во правоаголна форма со димензии: 
1.тип 1 со 130мм х 20мм 
2.тип 2 со 80мм х 15мм 
3.тип 3 со 60мм х 15мм“ 
(2) Ставот (2) се менува и гласи: 
„Основните бои на контролните марки се црна, цр-

вена и жолта.“ 
(3) Ставот (4) се менува и гласи: 
„Контролните марки ги имаат следните елементи: 
1. на левата и десната страна во вертикална насока 

е отпечатен текстот „контролна марка”, 
2. во средината на горниот дел, во хоризонтална на-

сока се отпечатени ознаката за одредена серија и за-
штитните броеви, 

3. во средината на долниот дел, под заштитните 
броеви во хоризонтална насока се отпечатени заштит-
ните ознаки, 

4. во долниот дел на левата страна, во хоризонтална 
насока отпечатен е процентот на алкохол, 

5. во долниот дел на десната страна, во хоризонтал-
на насока отпечатена е зафатнината на комерцијалното 
пакување (шише) во литри и 

6. на левата страна во вертикална насока аплицира-
на е холограмска лента со широчина 5мм.“ 

 
Член 3 

(1) Во член 39 ставот (3) се менува и гласи: 
„Основните бои на контролните марки се црна, цр-

вена и жолта.“ 
(2) Ставот (4) се менува и гласи: 
„Контролните марки ги имаат следните елементи: 
1. на левата страна во вертикална насока е отпеча-

тен текстот „контролна марка”, 
2. на десната страна во вертикална насока  е отпеча-

тен (соодветен број ) цигари во паклица или (соодветен 
број) пури или цигарилоси, или (соодветно количество) 
грамови на тутун за пушење, 

3. во средината во горниот дел, во хоризонтална на-
сока се отпечатени ознаката за одредена серија и за-
штитните броеви, 

4. во средината во долниот дел, под заштитните 
броеви во хоризонтална насока се отпечатени заштит-
ните ознаки и 

5.на левата страна во вертикална насока аплицира-
на е холограмска лента со широчина 5мм.“ 

 
Член 4 

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

 
Член 5 

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

 
Член 6 

Акцизните добра обележани со контролни марки 
подигнати до денот на отпочнувањето на примената на 
овој правилник, остануваат во акцизно правен слобо-
ден промет до нивната продажба, а најдоцна до 30 
април 2010 година. 

  
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 мај 2009 го-
дина. 

 
      Бр. 20-14161/3 
22 април 2009 година                         Министер, 

     Скопје                          д-р Трајко Славески, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

913. 
Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 

точка в) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисија-
та за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 
30.03.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одзема дозволата за работа на брокерската ку-

ќа „Динев Брокер“ АД Скопје, издадена со Решение на 
Комисијата за хартии од вредност бр. 07-1996/13 од 
6.09.2007 година, за вршење на услуги со хартии од 
вредност. 

2. Одземањето на дозволата од точка 1 на ова реше-
ние се врши поради настанување на прекин во работе-
њето на брокерската куќа „Динев Брокер“ АД Скопје, 
во временски период подолг од шест месеци. 

3. Се задолжуваат Македонската берза АД Скопје и 
Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје веднаш по приемот на ова решение трајно да ја 
исклучат од членство брокерската куќа „Динев“ 
Брокер“ АД Скопје. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 
Бр. 08-324/5           Комисија за хартии од вредност 

30 март 2009 година                    Претседател, 
         Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_____________ 
914. 

Врз основа на член 132 став 1, точка б) од Законот 
за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 30.03.2009 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека се исполнети условите за отвора-

ње на ликвидација на брокерската куќа „Динев Брокер“ 
АД Скопје со седиште на ул. „Народен фронт“ бр. 5, 
1000 Скопје, поради трајно одземање на дозволата за вр-
шење на сите работи со хартии од вредност за кои има 
добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 08-324/6          Комисија за хартии од вредност 

30 март 2009 година                  Претседател, 
        Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

____________ 
915. 

Врз основа на член 39, 49, 50, 52, 54 и 60 од Законот 
за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ 
бр. 12/2009) и член 231 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на ден 15.04.2009 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со фондови КБ 

ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје, со седиште на ул. 
„Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50 Скопје, се дава одо-
брение за организирање на Отворен инвестициски 
фонд КБ Публикум – Балансиран. 

2. Се одобрува Статутот на Отворен инвестициски 
фонд КБ Публикум – Балансиран донесен на ден 
10.03.2009 година. 

3. Се одобрува Проспектот на Отворен инвестици-
ски фонд КБ Публикум – Балансиран на 10.03.2009 го-
дина. 

4. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД 
Скопје, со седиште на кеј „Димитар Влахов“ бр. 4 
Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на 
Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Баланси-
ран согласно Договорот за вршење на работи на банка 
чувар на имот склучен на ден 16.02.2009 година меѓу 
Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за упра-
вување со фондови КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД 
Скопје. 
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5. Се задолжува Друштвото за управување со фон-
дови КБ ПУБЛИКУМ ИНВЕСТ АД Скопје во рок од 
седум дена од денот на конечноста на ова решение да 
го објави во најмалку два дневни весници што излегу-
ваат на територијата на Република Македонија проспе-
ктот на Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – 
Балансиран од 10.03.2009 година. 

6. Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – Ба-
лансиран се запишува во Регистарот на отворени фон-
дови во Комисијата за хартии од вредност. 

7. На Отворен инвестициски фонд КБ Публикум – 
Балансиран му се доделува следниот идентификациски 
број РОИФ0915042009КБПУБА6443532. 

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр.07-591/4                Комисија за хартии од вредност 

15 април 2009 година                     Претседател, 
    Скопје                   Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
916. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 8 април 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 345 став 1 и став 6 во делот: 

„...овите 1 и“ од Законот за кривичната постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/1997, 44/2002, 74/2004 и 83/2008). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Љупчо Тодоровски од 
Скопје со Решение У.бр.63/2008 од 11 февруари 2009 
година, поведе постапка за оценување на уставноста на 
членот од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот се 
постави прашањето за согласноста на наведената за-
конска одредба со Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 345 став 1 од Законот, кога ќе изрече пресу-
да со која обвинетиот се осудува на пет или повеќе го-
дини затвор, советот ќе определи притвор ако обвине-
тиот веќе не се наоѓа во притвор. 

Според оспорениот став 6 на член 345 од Законот, 
ако обвинетиот веќе се наоѓа во притвор, а советот нај-
де дека се уште постојат причините поради кои бил 
определен притвор или дека постојат причините од 
ставовите 1 и 2 на овој член ќе донесе посебно реше-
ние за продолжување на притворот. Посебно решение 
советот донесува и кога треба да се определи или уки-
не притворот. Жалбата против решението не го задр-
жува извршувањето на решението.  

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 1, 3, 4 и 11 од 
Уставот, основните слободи и права на човекот и гра-
ѓанинот признати во меѓународното право и утврдени 
со Уставот; владеењето на правото; поделбата на др-
жавната власт на законодавна, извршна и судска, како 
и почитувањето на општо прифатените норми на меѓу-
народното право се темелни вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија. 

Согласно член 12 став 1 од Уставот на Република 
Македонија слободата на човекот е неприкосновена, а 
во ставот 2 од овој член е утврдено дека никому не мо-
же да му биде ограничена слободата, освен со одлука 
на судот и во случаи и во постапка утврдена со закон.  

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

Според Амандман XXI точка 1 став 1 од Уставот на 
Република Македонија, се гарантира правото на жалба 
против одлуки донесени во постапка во прв степен 
пред суд. 

Согласно член 118 од Уставот на Република Маке-
донија, меѓународните договори што се ратификувани 
во согласност со Уставот се дел од внатрешниот пра-
вен поредок и не можат да се менуваат со закон. 

Конвенцијата за заштита на човековите права и ос-
новните слободи на Советот на Европа е ратификувана 
со закон објавен во "Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.11/1997.  

Според член 5 став 1 точка б од Конвенцијата секој 
човек има право на слобода и на безбедност. Никој не 
смее да биде лишен од слобода, освен врз основа на за-
кон, меѓу другото, и ако е уапсен или притворен пора-
ди приведување пред надлежна судска власт, кога по-
стои оправдано сомнение дека тоа лице извршило кри-
вично дело, или кога постојат оправдани причини тоа 
лице да се спречи да изврши кривично дело, или по из-
вршувањето на кривичното дело да побегне.  

Според член 5 став 3 од Конвенцијата секое лице 
уапсено или притворено според одредбите на став 1 в 
од овој член мора веднаш да биде изведено пред судија 
или друго судско лице, со закон овластено да врши 
судска власт и да има право на судење во разумен рок 
или на пуштање на слобода во текот на судската по-
стапка. Пуштањето може да се услови со давање гаран-
ција дека тоа лице ќе се појави на судењето. 

Согласно член 6 став 2 од Конвенцијата секој кој е 
обвинет за кривично дело се смета за невин се додека 
неговата вина не се докаже по законски пат.  

Уставот гарантирајќи ја слободата на човекот и гра-
ѓанинот оди до таму што го утврдува и времетраењето 
на притворот кој може до подигање на обвинението да 
трае најдолго 180 дена, а по подигање на обвинението 
притворот може да се определи или да се продолжи са-
мо со одлука на надлежен суд, во случај и во постапка 
утврдени со закон, што значи неговото траење не е 
уставно ограничено. 

Тргнувајќи од содржината на одредбата од член 12 
и Аманманот III од Уставот произлегува дека Уставот 
прокламирајќи ја неприкосновеноста на слободата на 
човекот како негово основно право, истовремено ги 
утврдува и основните услови и начинот на нејзиното 
ограничување, така што утврдува дека никому не може 
да му биде ограничена слободата, освен со одлука на 
судот и во случаи и во постапка утврдена со закон. 
Според тоа, нејзиното ограничување мора да се врши 
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со строго почитување на законските, односно со закон 
пропишаните услови и постапка, со што се исклучува 
секакво самоволие на било кој орган. Посебна гаранци-
ја е наделжноста на судот како независен и самостоен 
орган кој одлучува за нејзиното ограничување.  

Според тоа, граѓанинот може да биде лишен од сло-
бода кога таквиот случај е предвиден со закон и кога за 
тоа постои одлука на судот за негово лишување од сло-
бода.  

Од содржината на членот 13 од Уставот и од членот 
6 од наведената Конвенција произлегува дека значењето 
на презумпцијата на невиност, меѓу другото, се состои и 
во тоа обвинетото лице да не може да трпи ниедна 
правна последица пред правосилноста на судската пре-
суда, ниту да се смета како виновно, односно осудено.  

Имајќи предвид дека со притворот се ограничува 
личната слобода на човекот, Законот за кривичната по-
стапка врз основа на Уставот прецизно го уредува ин-
ститутот притвор како најстрога мерка за обезбедување 
на присуство на обвинетиот во постапката. Имено, во 
членот 184 на Законот за кривичната постапка точно се 
утврдени основите кои треба да бидат исполнети за да 
може да се определи притвор спрема обвинетиот. Во 
членот 185 од Законот е утврдено дека притворот го 
определува истражниот судија со решение во кое по-
крај личните податоци на обвинетиот, кривичното дело 
за кое се обвинува, законската основа за притворот 
утврдена е и поука за правото на жалба по однос на 
утврдувањето на притворот. Во ставот 5 на член 185 е 
предвидено дека против решението за притвор притво-
реното лице може да се жали до советот (член 22 став 
6) во рок од 24 часа од часот на предавањето на реше-
нието за притвор. Советот што одлучува по жалбата за 
притворот е должен да донесе одлука во рок од 48 часа.  

За траењето на притворот по предавањето на обви-
нителниот акт Законот предвидува повремена контрола 
која се остварува по службена должност од страна на 
советот секои 30 дена и без предлог на странките. За 
траењето на притворот советот одлучува и при секое 
одлучување по предметот. 

Притворот е поместен во Глава XVII-та од Законот 
за кривичната постапка, каде се утврдени мерките за 
обезбедување присуство на обвинетиот и за успешно 
водење на кривичната постапка.  

Притворот е најстрогата од предвидените мерки за 
обезбедување присуство на обвинетиот во постапката и 
се состои во одземање на слободата на движењето врз 
основа на решение на надлежниот суд, кога се испол-
нети условите предвидени со овој закон.  

Со оглед дека ја ограничува личната слобода на чо-
векот, како едно од неговите неприкосновени права, во 
согласност со уставниот постулат дека никому не може 
да му биде ограничена слободата, освен со одлука на 
судот и во случаите и во постапка утврдена со закон, 
максимизирано е неговото траење (180 дена) додека 
постојат законски услови за тоа (член 12 и Амандманот 
III од Уставот на Република Македонија).  

Одредбата што ги пропишува правилата за сведува-
ње на неговото траење на најкусо нужно време ги обвр-
зува органите и учесниците во постапката да постапу-
ваат со "особена итност", ако обвинетиот се наоѓа во 
притвор.  

Според оспорениот член 345 став 1 од Законот, кога 
ќе изрече пресуда со која обвинетиот се осудува на пет 
или повеќе години затвор, советот ќе определи притвор 

ако обвинетиот веќе не се наоѓа во притвор,а според 
ставот 6 на овој член од Законот, ако обвинетиот веќе 
се наоѓа во притвор, а советот најде дека се уште по-
стојат причините поради кои бил определен притвор 
или дека постојат причините од ставовите 1 и 2 на овој 
член ќе донесе посебно решение за продолжување на 
притворот. Посебно решение советот донесува и кога 
треба да се определи или укине притворот. Жалбата 
против решението не го задржува извршувањето на ре-
шението.  

Тргнувајќи од содржината на оспорените ставови 
на членот 345 од Законот за кривичната постапка, Су-
дот оцени дека со нив се изместува уставната позиција 
на судот да одлучува за потребата и основаноста на 
притворот како најстрога мерка за обезбедување при-
суство на обвинетиот во кривичната постапка, а зако-
нодавецот преку оваа императивна норма го обврзува 
судот само формално да донесе решение за притвор. 
Утврдувајќи обврска за судот задолжително да опреде-
ли мерка притвор, само затоа што Законот императив-
но тоа го наложува, значи дека Законот за конкретни 
кривични дела одлучил за мерката притвор, а не судот.  

Според мислењето на Судот, оспорената одредба од 
член 345 став 1 и наведениот дел на ставот 6 од Зако-
нот не е во согласност со темелната вредност на устав-
ниот поредок - поделбата на државната власт на зако-
нодавна, извршна и судска од член 8 став 1 алинеја 4 и 
принципот дека за лишување од слобода одлучува су-
дот од член 12 и Амандман III од Уставот.  

Кога кривичниот совет (од член 22 став 6 од Зако-
нот за кривичната постапка) треба да одлучи за подне-
сена жалба против решението на истражниот судија за 
задолжителен притвор, не постои законска можност, 
врз основа на сопствена оцена на сите релевантни до-
кази и околности, суштински да ја оценува оправдано-
ста на притворот, затоа што оспорената императивна 
законска норма за задолжителноста на притворот тоа 
го оневозможува. При ваква правна состојба правото 
на жалба ја губи основната суштина и има само проце-
дурално значење, поради што Судот утврди дека оспо-
рената оредба од Законот не е во согласност со правото 
на жалба гарантирано со Уставот. 

Имајќи го предвид наведеното, како и фактот дека 
при определување на мерката задолжителен притвор 
судот апсолутно не е независен во одлучувањето за 
оправданоста од определувањето на оваа мерка, затоа 
што тој мора да донесе таква мерка бидејќи законот та-
ка му наложува, Судот утврди дека оспорениот член 
345 став 1 и ставот 6 во делот: “...овите 1 и” од Законот 
за кривичната постапка не е во согласност со наведени-
те одредби од Уставот на Република Македонија. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
      У.бр.63/2008                          Претседател  
8 април 2009 година      на Уставниот суд на Република 

    Скопје                           Македонија, 
           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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917. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-
то изјаснување и гласање против Одлуката У.бр. 
63/2008 од 8 април 2009 година, го издвојувам и писме-
но го образложувам следното 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

 
Одредбата од член 12 од Уставот на Република Ма-

кедонија ја прокламира непрекосновеноста на слобода-
та на човекот како негово основно право, утврдувајќи 
дека никому не може да му биде ограничена слободата, 
освен со одлука на суд и во случаи и постапка утврдена 
со закон. Значи, граѓанинот може да биде лишен од 
слобода кога тоа е предвидено со закон и кога за тоа 
постои одлука на суд. 

Законот за кривичната постапка е фундаментален 
закон кој согласно Уставот се носи со двотретинско 
мнозинство гласови од вкупниот број на пратениците 
во Собранието на Република Македонија. Тој ги регу-
лира сите постапувања на надлежните органи во кри-
вичната постапка, а пред се на судовите.  

Притворот е најстрогиот правен инструмент во кри-
вичната постапка со кој се обезбедува со присуството 
на обвинетиот во кривичната постапка . Зависно од фа-
зата на кривичната постапка тој е: притвор во истрага-
та кој го определува на начин и постапка утврдени во 
глава XVII од Законот за кривичната постапка – истра-
жен судија кога постојат условите утврдени во член 
184 од овој закон. Притвор после подигнато обвинение 
под условите од член 184 став 1 точките 1 и 3 од Зако-
нот, го определува или укинува Судскиот совет кој по-
стапува по обвинението додека е во заседание или над-
вор од главен претрес кривичниот совет од 3 судии од 
член 22 став 6 од Законот за кривичната постапка. По 
подигнатото обвинение притворот никогаш не може да 
се одреди по член 184 став 1 точка 2 од овој закон, за-
тоа што истрагата е завршена и не постои основен 
страв дека обвинетиот ќе ги уништи трагите на кривич-
ното дело или дека со влијание на сведоците, соучесни-
ците или прикривачите ќе ја попречува истрагата. 

Оттука, притворот во истрагата и по подигнато об-
винение е секогаш факултативен и него судот го 
определува против определено лице за кое постои 
основано сомнение дека сторило кривично дело и само 
доколку утврди дека постојат околностите од основите 
утврдени во член 184 од Законот.  

Со Амандманот III е заменет ставот 5 од членот 12 
на Уставот. Согласно Амандманот III притворот до по-
дигнување на обвинението (во истрагата) по одлука на 
суд може да трае најдолго 180 дена од денот на притво-
рувањето.  

По подигнување на обвинението, притворот го про-
должува или го определува надлежниот суд во случај и 
во постапка утврдени со закон.  

Врз основа на Амандманот III – втора реченица и 
дадените овластувања по однос на притворот по подиг-
натото обвинение, Собранието на Република Македо-
нија во членот 345 став 1 од Законот за кривичната по-
стапка пропишало случај и постапка по однос на при-
творот после изрекувањето на пресудата. Според оваа 

законска одредба која со одлуката ја укина Уставниот 
суд, кога ќе изрече пресуда со која обвинетиот се осу-
дува на 5 или повеќе години затвор, советот ќе опреде-
ли притвор ако обвинетиот веќе не се наоѓа во притвор. 

Моето мислење по однос на укинатиот став 1 од 
член 345 од Законот е спротивно од мислењето на мно-
зинството од судиите кои ја укинаа оваа одредба. Сме-
там дека Собранието на Република Македонија токму 
врз основа на втората реченица од Амандманот III на 
Уставот може да определи случај за изрекување на 
мерката притвор по објавување на пресуда кој е разли-
чен од основите (случаите) за определување мерка 
притвор во истрагата и по подигнато обвинение.  

Сметам, исто така дека одредбата од член 345 став 
1 од Законот за кривичната постапка не е во несоглас-
ност со темелната вредност на уставниот поредок – по-
делба на државната власт на законодавна, извршна и 
судска од член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, како што по мое мислење неоснова-
но оцени мнозинството од судиите кое одлучи да ја 
укине оваа одредба. 

Собранието на Република Македонија согласно ус-
тавните овластувања пропишувајќи ја висината на из-
речената казна со пресудата пет или повеќе години за-
твор како основ за определување на мерката притвор 
од страна на советот што ја донел пресудата, го врзува 
за пресудата што ја донел, а со која одредено лице е ог-
ласено за виновно за конкретно кривично дело на кое 
му е изречена конкретна висина на казна затвор. Мер-
ката притвор својот основ го наоѓа во висината на каз-
ната затвор што ја изрекол судот, а не во висина на казна 
затвор што ја утврдило Собранието за конкретното кри-
вично дело со законот со кој го предвидел. Оттука, сме-
там дека Собранието на Република Македонија со 
укинатата законска одредба воопшто не ги презело овла-
стувањата на судот за определување на мерката притвор, 
затоа што при утврдувањето на висината на казната на 
обвинетиот, судот е сосема самостоен и независен, 
ценејќи ги причините за утврдување на видот и висината 
на казната предвидени во Кривичниот законик. 

 
         Судија 

                                    на Уставниот суд на Република  
    Македонија, 

   Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р. 
______________ 

918. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 15 април 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 26 од Законот за основно-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.103/ 2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 
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3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Либерално Демократ-
ската Партија на Република Македонија, со Решение 
У.бр.202/2008 од 11 февруари 2009 година, поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членот 26 од За-
конот означен во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одредба од Законот со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека со членот 26 од 
Законот за основното образование е предвидено дека 
во основно училиште може да се остварува и верско 
образование како изборен предмет.  

5. Уставот на Република Македонија во делот кој се 
однесува на граѓанските и политички слободи и права, 
со членот 9 утврдил дека граѓаните на Република Ма-
кедонија се еднакви во слободите и правата независно 
од полот, расата, бојата на кожата, националното и со-
цијалното потекло, политичкото и верското уверување, 
имотната и општествената положба.  

Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.  
Со членот 16 став 1 од Уставот се гарантира слобо-

дата на уверувањето, а со членот 19 ставовите 1 и 2 од 
Уставот се гарантира слободата на вероисповеста и се 
гарантира слободното и јавно, поединечно или во заед-
ница со други, изразување на верата.  

Со Амандманот VII точка 1 е заменет ставот 3 на 
членот 19 од Уставот и е утврдено дека Македонската 
православна црква, како и Исламската верска заедница 
во Македонија, Католичката црква, Евангелско-Мето-
дистичката црква, Еврејската заедница и другите вер-
ски заедници и религиозни групи се одвоени од држа-
вата и се еднакви пред закон. 

Со точката 2 на овој Амандман е заменет ставот 4 
од членот 19 од Уставот, и е утврдено дека Македон-
ската православна црква, како и Исламската верска за-
едница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-
Методистичката црква, Еврејската заедница и другите 
верски заедници и религиозни групи се слободни во 
основањето на верски училишта и на социјални и до-
бротворни установи во постапка предвидена со закон. 

Според членот 20 од Уставот, на граѓаните им се 
гарантира слободата на здружување заради остварува-
ње и заштита на нивните политички, економски, соци-
јални, културни и други права и уверувања.  

Граѓаните можат слободно да основаат здруженија 
на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон 
нив и од нив да истапуваат.  

Програмите и дејствувањето на здруженијата на 
граѓаните и политичките партии не можат да бидат на-
сочени кон насилно уривање на уставниот поредок на 
Републиката и кон поттикнување или повикување на 
воена агресија или разгорување на национална, расна 
или верска омраза или нетрпеливост.  

Во делот на Уставот кој се однесува на економски-
те, социјални и културни права, со членот 44 е утврде-
но дека секој има право на образование.  

Образованието е достапно на секого под еднакви 
услови. Основното образование е задолжително и бесп-
латно.  

Според членот 45 од Уставот, граѓаните имаат пра-
во, под услови утврдени со закон, да основаат приват-
ни образовни установи во сите степени на образовани-
ето, освен во основното образование.  

Според Судот, поаѓајќи од содржината на изнесе-
ните одредби од Уставот, произлегува дека: 

- граѓаните на Република Македонија се еднакви во 
слободите и правата; 

- секому му се гарантира слободно изразување на 
верата; 

- верските заедници и религиозни групи се одвоени 
од државата и се еднакви пред законот; 

- тие се слободни во основањето на верски учили-
шта и други социјални и добротворни установи; 

- правото да се припаѓа на одредена вера подразби-
ра и право да не се припаѓа на ниедна религија и да не 
се исповедува нејзиното учење; 

- не постои државна религија која би била повласте-
на и не се признаваат никакви привилегии на било која 
вера по било кој основ; 

- постои слобода на здружување на граѓаните зара-
ди остварување на нивните уверувања врз основа на 
програми и дејствувања кои не се насочени, покрај 
другото, и кон верска омраза и нетрпеливост.  

Законот за основното образование во III дел кој се 
однесува на „Програми и организација на воспитно-
образовната работа во основното училиште“, во членот 
25 уредил дека министерот ја утврдува Концепцијата 
за основно воспитание и образование врз основа на ко-
ја тој на предлог на Бирото ги донесува наставниот 
план и наставните програми за основно образование во 
кои се содржани задолжителните и изборните предме-
ти, бројот на часовите, наставните цели, содржините, 
основните поими, активностите и методите во настава-
та, условите за реализирање и нормативот на наставни-
от кадар.  

Со оспорениот член 26 од Законот е предвидено де-
ка во основно училиште може да се остварува и верско 
образование како изборен предмет.  

Прашањето за видот на задолжителните и изборни-
те предмети е препуштено да се уреди со наставниот 
план и програми на основните училишта и не е посеб-
но уредено со Законот. Оттука, и прашањето за изучу-
вање на верското образование, потоа, неговиот избор, 
организација, број на часови, наставен кадар, во кое од-
деление ќе се изучува, содржината, активностите и ме-
тодите во спроведувањето на верската настава, се ком-
плетно во доменот на уредување со наставниот план и 
наставните програми за основно образование, кои ги 
донесува односно утврдува министерот за образование 
на предлог на Бирото за развој на образованието. Воед-
но, согласно членот 7 став 6 од Законот и начинот и 
постапката за избор на наставниците кои ги остварува-
ат наставниот план и програма ги утврдува министе-
рот.  

Според Судот, во овој дел од анализата на праша-
њето за верското образование потребно е да се има 
предвид и дека со членот 22 од Законот за правната по-
ложба на црква, верска заедница и религиозна група 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/2007), е уредено црквата, верската заедница и ре-
лигиозната група да имаат право да основаат верски 
образовни установи од сите степени на образование, 
освен од основното образование, за школување на све-
штени лица и верски службеници и дека верските обра-
зовни установи се изедначени со другите образовни 
установи. Според членот 27 од овој закон, посебно е 
уредено дека во воспитно образовните установи може 
да се организира верско образование како изборен 
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предмет согласно со закон, при што при подготвување-
то на наставниот план и програма со кои се утврдува 
изборниот предмет од областа на верското образование 
може преку органот надлежен за работите во врска со 
односите меѓу државата и верските заедници да бидат 
консултирани црквата, верската заедница и религиоз-
ната група. 

Од изнесеново произлегува дека во остварувањето 
на правото да се организира и остварува верско образо-
вание во основното училиште кое е државна воспитно-
образовна установа може да се вршат консултации со 
верските заедници при подготвувањето на наставниот 
план и програма со кои се утврдува изборниот верски 
предмет. 

Понатаму, од образложението на Предлог-Законот 
за основното образование не произлегуваат посебни 
податоци за начинот на кој се проектирала реализаци-
јата на верската настава, а од одговорот на Владата на 
Република Македонија како предлагач на Законот, како 
основна е изнесена тезата дека Уставот не предвидува 
забрана за верското образование да може да се органи-
зира и во воспитнообразовните установи основани од 
државата.  

Оспорената одредба од членот 26 од Законот за ос-
новното образование, дава правен основ министерот 
преку Концепцијата за основното воспитание и образо-
вание, наставниот план и наставните програми, да 
утврди остварување на верско образование во основни-
те училишта и тоа да го операционализира во консул-
тација со верските заедници, црква и религиозна група.  

Означените одредби од член 19 и Амандман VII од 
Уставот ја промовираат слободата на вероисповеста, 
но истовремено го поставуваат принципот на одвое-
ност на државата и верските заедници, односно прин-
ципот на секуларност. Слободата на вероисповеста, 
според мислењето на Судот, нужно во себе ги содржи 
принципите дека секој има слобода, без влијание од 
никого, да го определи своето верско уверување, да 
прифати или да не прифати одредена вера или да при-
фати друга вера, или да не прифати никаква вера, да ја 
исповеда или да не ја исповеда својата вера, да учес-
твува или да не учествува во верски обреди итн. Држа-
вата во тој контекст, од своја страна, согласно со прин-
ципот на одвоеност од верските заедници, мора да ја 
задржи својата неутралност и не смее да се меша во 
прашањата на верата, односно на верските заедници и 
религиозни групи, да го поттикнува определувањето за 
определена вера или за верата воопшто, ниту да го по-
пречува изразувањето на верата, ниту пак да наметнува 
верски конформизам или да бара спроведување на вер-
ски активности како општествено пожелно поведение. 
Означениот уставен амандман, Судот утврди дека го 
решава на принципиелен начин и прашањето за вер-
ското образование (верска поука, веронаука) кое остава 
да биде предмет на одлука и делокруг на верските заед-
ници и религиозни групи, во рамките на слободата на 
основање на верски училишта за таа цел.  

Со оспорената одредба од член 26 од Законот, Су-
дот оцени дека се создава можност во основното обра-
зование да се воведе предмет во кој се изучува опреде-
лена вера, со кој се врши воведување во правилата спо-
ред кои треба да се однесува припадникот на определе-
на вероисповед, или како што се нарекува - вероуче-
ние, верска поука или, најчесто, веронаука. Судот, при-
тоа, има предвид дека и начинот на спроведување на 

оспорената одредба, во секој поглед, се совпаѓа со оваа 
констатација. Ваквиот облик на верско образование 
што произлегува како можност од законот, го надмину-
ва академскиот и неутрален карактер на наставата, што 
инаку е карактеристика на јавното, државно образова-
ние и ја инволвира државата во организирањето на та-
ква верска настава, наспроти изнесениот принцип на 
одвоеност на државата и црквата и во тој контекст, 
слободниот простор за верските заедници да основаат 
верски училишта. Оттука, Судот утврди дека оспорена-
та одредба од Законот не е во согласност со член 19 и 
Амандман VII од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.202/2008                          Претседател  

15 април 2009 година    на Уставниот суд на Република 
       Скопје                       Македонија, 

             д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
_____________ 

919. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 8 април 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за основање на Држа-

вен студентски дом во Гостивар („Службен весник на 
Република Македонија“ број 97/2007) донесена од Вла-
дата на Република Македонија. 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Невзат Бејта, градона-
чалник на општина Гостивар, со Решение У.бр. 
234/2007 од 18 февруари 2009 година поведе постапка 
за оценување на уставноста и законитоста на Одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука.  

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

4. Судот на седницата утврди дека Владата на Ре-
публика Македонија ја донела Одлуката за основање 
на Државен студентски дом во Гостивар, со која во 
членот 1 е определено дека се основа Државен студент-
ски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар, во членот 2 е 
утврдено дека називот на студентскиот дом е „Бранко 
Станоевиќ“ со седиште во Гостивар, а во членовите 3 и 
4 е определено дека неговата дејност е реализирање и 
остварување на обезбедување и сместување, исхрана, 
како и културни, информативни и спортско рекреатив-
ни потреби на студентите почнувајќи од 15 август 2007 
година. 
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Според членот 5 од Одлуката, за извршување на 
подготовките за почетокот со работа на Државниот 
студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар се 
формира четиричлена комисија, а според членот 6 со 
денот на влегувањето во сила на оваа одлука Државни-
от ученички дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар про-
должува да работи како Државен студентски дом 
„Бранко Станоевиќ“ во Гостивар.  

Во членот 7 од Одлуката е определено дека врабо-
тените, средствата, просторот, опремата и нагледните 
средства од Државниот ученички дом „Бранко Станое-
виќ“ во Гостивар ги презема Државниот студентски 
дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар, а во членот 8 од 
Одлуката е утврдено дека формирањето на управниот 
одбор, донесувањето на статутот и именувањето дире-
ктор на студентскиот дом ќе се изврши во рок од еден 
месец од денот на уписот во Централниот регистар на 
Република Македонија. Со членот 9 е определено дека 
оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

5. Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 6 од Уставот, 
владеењето на правото и правната заштита на сопстве-
носта се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија.  

Според членот 30 став 1 од Уставот, се гарантира 
правото на сопственост. Согласно членот 51 од Уста-
вот, во Република Македонија законите мораат да би-
дат во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува 
Уставот и законите.  

Законот за ученички стандард („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 52/2005 и 117/2008) е доне-
сен на 4 јули 2005 година. Во преодните и завршните 
одредби од овој закон е уредено дека со денот на него-
вата примена престануваат да важат одредбите од За-
конот за ученичкиот и студентскиот стандард („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 37/1998 и 
40/2003) кои се однесуваат на ученичкиот стандард 
(член 92); потоа уредува дека постојните државни уче-
нички домови продолжуваат со работа како општински 
ученички домови односно ученички домови на градот 
Скопје, согласно со одредбите на овој закон од 1 сеп-
тември 2007 година (член 85); основачките права и об-
врски спрема ученичките домови од членот 85 на овој 
закон ги преземаат општините односно градот Скопје, 
за ученичките домови на своето подрачје од 1 септем-
ври 2007 година; и правото на сопственост на објектите 
и имотот на овие ученички домови со одлука на Влада-
та се пренесува на општината односно на градот Скоп-
је (член 86). 

За Судот не е спорно дека законодавецот со закон 
може да ги уреди односите на пренос на правата од по-
стојните државни ученички домови, како што тоа го 
уредил со одредбите од Законот за ученички стандард 
со што законот не задира во сопственичките и други 
имотни права и односи на други носители во правниот 
поредок, имајќи го предвид уставно гарантираното 
право на сопственост и правната заштита на сопствено-
ста како темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

Оспорената одлука за основање на Државен сту-
дентски дом во Гостивар е донесена од Владата на Ре-
публика Македонија на 31 јули 2007 година и со неа 
всушност е спречено по 1 септември 2007 година пред-
метната установа како таква да премине на општината, 

поради тоа што со Одлуката постојниот ученички дом 
престанал да постои и не можел да стане општинска 
установа, како што тоа било уредено со одредбите од 
Законот за ученички стандард.  

Во уводниот дел Одлуката се заснова на Законот за 
ученички и студентски стандард кој воопшто не бил 
објавен во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 37/1995 како што е наведено, туку во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 37/1998 и 40/2003), 
ниту има став 12 на членот 9 од Законот, на што се 
повикува Одлуката.  

Понатаму, со оспорената одлука на Владата на Ре-
публика Македонија фактички се основа конкретна но-
ва установа на материјална, кадрова и статусна основа 
која постоела на претходна друга установа.  

Од анализата на изнесената правна и фактичка со-
стојба произлегува дека Владата на Република Македо-
нија со оспорената одлука пренесува права на нова 
установа која ја основа со Одлуката, без да ја определи 
статусната состојба на претходната установа, кога таа 
била основана, кој ја основал, и дали со оспорениот 
пропис - Одлуката на Владата, се задира во основачки 
и други права на други субјекти од кои била основана, 
со што се повредува принципот на владеењето на пра-
вото и правната сигурност на субјектите во правото. 
Имено, со оспорената Одлука, Владата не врши исклу-
чиво основање на нова државна установа за да се при-
фати исклучиво како основачки акт, туку е пропис со 
кој се одлучува и за друга претходно постоечка устано-
ва чиј статус и права кои произлегуваат, ги презема во 
новата државна установа со што Владата си презела 
права, без уставен и законски основ за тоа, да одлучува 
и во случај кога е во прашање постоечка установа за 
која претходниот основачки и сопственички статус не е 
ниту определен во Одлуката. Воедно, спротивно на на-
ведениот Закон за ученички стандард со кој законода-
вецот дал законски основ за статусни промени на по-
стојните ученички домови во општински установи, 
Владата си презела овластување да ја донесе оспорена-
та одлука, и тоа во јули 2007 година кога Законот бил 
во сила и претстоела негова примена од 1 септември 
2007 година со што извршната власт наспроти законо-
давната власт одлучувала за прашање кое веќе било од-
лучено односно уредено со закон.  

Тргнувајќи од напред наведените причини Судот 
оцени дека оспорената Одлука не е во согласност со 
наведените одредби од Уставот и со членот 85 од Зако-
нот за ученички стандард.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова - Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
      У.бр.234/2007                            Претседател  
8 април 2009 година      на Уставниот суд на Република 

   Скопје                              Македонија, 
           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
920. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007 и 106/2008), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија на седницата одржана 
на 21 април 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

НЕКО ТРАНСБАЛКАН ДООЕЛ експорт – импорт 
Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енергетска-
та дејност трговија со електрична енергија.  

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

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

 
       Бр. 02-994/1                                      
21 април 2009 година                           Претседател, 

    Скопје                       Славе Ивановски, с.р. 
 

       Прилог 1  
 

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

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги  
НЕКО ТРАНСБАЛКАН ДООЕЛ експорт – импорт, 

Скопје 
ул. „Маршал Тито“ бр. 53/1, 1000 Скопје, Републи-

ка Македонија   
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Трговија со електрична енергија  
3. Датум на издавање на лиценцата:  
21 април 2009 година  
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
21 април 2019 година  
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 33.10.1/09 
7. Број на деловниот субјект – 6451829 
8. Единствен даночен број – 4080009500462 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја заради продажба на квалификуваните потрошувачи, 
на регулираниот производител на електрична енергија, 
на лица надвор од земјата, или врши функција на тр-
говски посредник за купопродажба на електрична 
енергија во или надвор од земјата. 

10. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта: 

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

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

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

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

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија и/или моќност кои се 
обврзал да ги испорача; 

- работи во согласност со пазарните правила во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
се исполнат обврските кон купувачите; 

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

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

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија и за обезбедениот преносен и 
дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, сог-
ласно склучените договори; 

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

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

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос, мрежните правила за дистрибуција и пазарните 
правила, како и техничките нормативи и стандарди  за 
работа на системот за пренос и системот за дистрибу-
ција на електрична енергија; 

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

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-
ција  

Носителот на лиценцата е должен: 
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- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-
денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за 
финансиското и деловното работење 

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

15. Обврска за доставување на други извештаи, ин-
формации и податоци во врска со вршењето на дејно-
ста до Регулаторната комисија за енергетика 

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

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

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

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

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

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

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обврски-
те на носителот на лиценцата  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 
921. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 
36/2007 и 106/2008), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија на седницата одржана 
на 21 април 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, му сe из-
дава лиценца за вршење на енергетската дејност трго-
вија со електрична енергија.  

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

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

 
        Бр. 02-995/1                                    
21 април 2009 година                         Претседател, 

    Скопје                                 Славе Ивановски, с.р. 
 

       Прилог 1  
 

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

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија  
ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, 
ул. „Васил Главинов“ бр. 16 зграда 1/влез 1 кат 6 

ДП бр.6, 1000 Скопје, Република Македонија   
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Трговија со електрична енергија  
3.Датум на издавање на лиценцата:  
21 април 2009 година  
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
5. Датум до кога важи лиценцата:  



23 април 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 53 - Стр. 61 

21 април 2019 година  
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 34.10.1/09 
7. Број на деловниот субјект – 6458912 
8. Единствен даночен број – 4080009501086 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се вр-

ши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја заради продажба на квалификуваните потрошувачи, 
на регулираниот производител на електрична енергија, 
на лица надвор од земјата, или врши функција на тр-
говски посредник за купопродажба на електрична 
енергија во или надвор од земјата. 

10. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта: 

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

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

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

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

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија и/или моќност кои се 
обврзал да ги испорача; 

- работи во согласност со пазарните правила во од-
нос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да 
се исполнат обврските кон купувачите; 

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

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

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија и за обезбедениот преносен и 
дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, сог-
ласно склучените договори; 

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

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос, мрежните правила за дистрибуција и пазарните 
правила, како и техничките нормативи и стандарди  за 
работа на системот за пренос и системот за дистрибу-
ција на електрична енергија; 

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

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиденци-
ја  

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

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за 
финансиското и деловното работење 

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

15. Обврска за доставување на други извештаи, ин-
формации и податоци во врска со вршењето на дејно-
ста до Регулаторната комисија за енергетика 

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

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

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

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

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

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 
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17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обврски-
те на носителот на лиценцата  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
922. 

Врз основа на член 19, став 1, алинеа 8 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 21 
април 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВО 
 
1. На „Макпетрол“ АД – Скопје му сe издава лицен-

ца за вршење на енергетската дејност производство на 
биогориво. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност производство на 
биогориво се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-
ње на енергетската дејност производство на биогори-
во“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

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

 
       Бр. 02-1000/1                                    
21 април 2009 година                         Претседател, 

     Скопје                       Славе Ивановски, с.р. 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВО 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за промет со нафта и нафте-

ни деривати „Макпетрол“ - Скопје („Макпетрол“ АД – 
Скопје) ул. „Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 4, 1000 
Скопје, Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Производство на биогориво  
3. датум на издавање на лиценцата:  
21 април 2009 година 
4. период на важење на лиценцата:   
35 години 
5. датум до кога важи лиценцата:  
21 април 2044 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
БГ - 01.01.1/09 
7. Број на деловниот субјект - 4057643 
8. Единствен даночен број - 4030954258093 
9. Вид и обем на енергетската  дејност  
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста производство на биогориво.  
Како производство на биогориво, во смисла на оваа 

лиценца, се смета рафинериска преработка на сурово 
масло и производство на биогориво (ФАМЕ).  

10. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта 

1. Енергетската дејност ќе се врши во Фабриката за 
производство на биогориво (ФАМЕ) што се наоѓа во 
населбата Илинден - Скопје. Фабриката за производс-
тво на биогориво (ФАМЕ), е проектирана да произве-
дува  20.000 тони биогориво годишно, при непрекината 
работа од 8000 часа, односно 2,5 т/час. Целиот техно-
лошки процес се следи и управува преку современи 
компјутерски системи.  

Покрај технолошки постројки во состав на Рафине-
ријата постојат соодветни резервоари за полупроизвод 
- сурово масло, адитиви и готови производи, како и не-
опходна инфраструктура за непречено вршење на тех-
нолошкиот процес. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди об-
јектите и постројките во кои се врши производство на 
биогориво да ги исполнуваат пропишаните техничко - 
технолошки услови за безбедно вршење на дејноста и 
обезбедување на производи со пропишан квалитет.   

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет на процесните построј-
ки за производство на биогориво, најдоцна во рок од 30 
дена по настаната промена.    

11. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста произ-
водство на биогориво, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 
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- обезбеди произведените биогорива да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и стан-
дарди  за работа на енергетските објекти и опрема, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

12. Обврска за  одвоена сметководствена евиденција  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за 
финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-
ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
2.1. Преработено сурово масло и производено биого-

риво во текот на извештајната година, презентирани сог-
ласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2.2. Годишна сметка и финансиски извештај соста-
вен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца.  

2.3. Превземени мерки во текот на извештајна годи-
на, за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- 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 дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

3. Извршување на програмата за ремонти во изве-
штајна година; 

4. Состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

5. Извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли; 

6. Оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

7. Бизнис план за тековната година. 
14. Обврска за доставување на други извештаи, ин-

формации и податоци во врска со вршењето на дејноста 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика да доставува месечни из-
вештаи за преработено сурово масло и производено би-
огориво презентирани согласно Табелата 1, која е со-
ставен дел на оваа лиценца. 

2. Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

3. Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

15. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и инсталациите и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

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

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување, 
продолжување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

17. Мерки во случај на неисполнување на обврски-
те на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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923. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеа 8 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр 63/06, 36/07 
и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 21 април 
2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ НАМЕШУВАЊЕ НА 
ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО 
СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВО 

 
1. На „Макпетрол“ АД – Скопје му сe издава лицен-

ца за вршење на енергетската дејност намешување на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогориво. 

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност намешување на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогориво се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетската дејност намешување 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогориво “ кој што е составен дел на 
оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

 
Бр. 02-1003/1                                   

21 април 2009 година                          Претседател, 
           Скопје        Славе Ивановски, с.р. 

   
 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ НАМЕ-
ШУВАЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ  КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ 

СО БИОГОРИВО 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Акционерско друштво за промет со нафта и нафте-

ни деривати „Макпетрол“ - Скопје („Макпетрол“ АД – 
Скопје) ул.„Мито Хаџивасилев – Јасмин“ бр. 4, 1000 
Скопје, Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Намешување на течни горива од фосилно потекло 

што се користат за транспорт со биогориво.  
3. датум на издавање на лиценцата:  
    21 април 2009 година 
4. период на важење на лиценцата:   
    35 години 
5. датум до кога важи лиценцата:  
   21 април 2044 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
    НД - 11.06.1/09 
7. Број на деловниот субјект - 4057643 
8. Единствен даночен број - 4030954258093 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се вр-

ши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност намешување на течни гори-
ва од фосилно потекло што се користат за транспорт со 
биогориво.  

Како намешување на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогориво, во 
смисла на оваа лиценца се смета мешање во одреден 
процент на чисто биогориво - ФАМЕ со течно гориво 
од фосилно потекло - дизел гориво и добивање на фи-
нален производ мешавина на течни горива - биодизел.  

10. Опис на условите и начинот на вршење на деј-
носта 

1. Енергетската дејност намешување на течни гори-
ва од фосилно потекло што се користат за транспорт со 
биогориво, „Макпетрол“ АД Скопје ќе ја врши во 
Складот Илинден, што се наоѓа во населбата Илинден 
– Скопје. 

2. Процесот на намешување на течните горива од 
фосилно потекло што се користат за транспорт со био-
гориво, ќе се врши со помош на соодветна опрема – 
миксери, инјектори и масени мерачи кои се наменети 
исклучиво за извршување на овој технолошки процес 
при што се постигнува целосно намешување на горива-
та на молекуларно ниво. Намешувањето се регулира 
преку соодветен софтвер со кој ќе се овозможува точно 
одредување на процентот на биогоривото и фосилното 
гориво. Намешаното гориво се складира во резервоар 
од 1400 м3. 

3. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди 
објектите и постројките во кои се врши намешување на 
течните горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогориво да ги исполнуваат пропишани-
те техничко - технолошки услови за безбедно вршење 
на дејноста и обезбедување на производи со пропишан 
квалитет.   

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет на постројки за наме-
шување на течните горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогориво, најдоцна во рок од 
30 дена по настанатата промена.    

11. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста намешу-
вање на течни горива од фосилно потекло што се кори-
стат за транспорт со биогориво, заштита на конкурен-
цијата, заштита на потрошувачите, заштита на живот-
ната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита 
при работа; 

- обезбеди произведените мешавини на течни гори-
ва од фосилно потекло што се користи за транспорт со 
биогорива да ги исполнуваат пропишаните норми за 
квалитетот; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и стан-
дарди  за работа на енергетските објекти и опрема, и 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 
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12. Обврска за  поседување на  раздвоени сметки  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

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

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

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за 
финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-
ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
2.1 Добиените мешавини на течни горива од фосил-

но потекло што се користи за транспорт со биогорива 
во текот на извештајната година, презентирани соглас-
но Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2.2  Годишна сметка и финансиски извештај соста-
вен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. Превземени мерки во текот на извештајна годи-
на, за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

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

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- 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 дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4.  Извршување на програмата за ремонти во изве-
штајна година; 

5.  Состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6.  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.  

7.  Оценка за реализирање на планот за работа за 
извештајната година; и  

8.   Бизнис план за тековната година. 
14. Обврска за доставување на други извештаи, ин-

формации и податоци во врска со вршењето на дејно-
ста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаи за добиените мешавини на течни горива од фо-
силно потекло што се користи за транспорт со биого-
рива презентирани согласно Табелата 1, која е составен 
дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

15. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и инсталациите и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

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

се врши во согласност со одредбите од Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување, 
продолжување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

17. Мерки во случај на неисполнување на обврски-
те на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
924. 

Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008 
и 161/2008) и член 11 од Статутот на Агенцијата за вработување на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 10/98, 16/99, 45/2001, 34/2002, 57/2004 и 22/2008), Управниот одбор на Агенцијата за вработување на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10.04.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБУКА, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА  
ИЛИ ДОКВАЛИФИКАЦИЈА НА НЕВРАБОТЕНИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА 

 
Член 1 

Во Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица („Сл. 
весник на РМ“ бр. 30/2001, 24/2005 и 146/2007), во член 12 став 1 бројот „4.000,00“ се заменува со бројот 
„4.400,00“. 

 
Член 2 

Во член 13 бројот „2.000,00“ се заменува со бројот „3.000,00“. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе се применува од 1.03.2009 година. 
 
   Бр. 02-527                                         Претседател 

10 април 2009 година                                         на Управниот одбор, 
          Скопје                                             Менка Радивојша, с.р. 
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