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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
1091. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за употре-

бата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 98/05, 89/08, 116/10 187/13, 

152/15, 192/15 и 193/17), министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТОТ 

ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА  И ЗА 

ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТОТ 

 

Член 1 

Co овој правилник се пропишуваат начинот на по-

лагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и 

програмата за испитот. 

 

Член 2 

Испитот за добивање лекторска лиценца (во ната-

мошниот текст: лекторскиот испит) се одржува еднаш 

месечно, секој месец, со исклучок на месец  јули. 

На лекторскиот испит, во претходно определениот 

термин, може да пристапат најмногу до пет кандидати. 

Според редоследот на доставените барања, се прави 

список за полагање на кандидатите за секој месец. 

Барањето за полагање лекторски испит се поднесу-

ва во архивата на Министерството за култура, секој ра-

ботен ден, од први до десетти во месецот. 

 

Член 3 

Лекторскиот испит се полага пред комисијата за по-

лагање испит за лектор (во натамошниот текст: Коми-

сијата). 

Од страна на секој член на Комисијата се определу-

ва еден термин месечно во кој лицата заинтересирани 

за полагање на лекторскиот испит можат да извршат 

консултации.  

 

Член 4 

Лекторскиот испит се полага според Програмата за 

полагање на испитот за добивање лекторска лиценца 

(во натамошниот текст: Програмата), која е дадена во 

прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 5 

Лекторскиот испит се состои од три дела: влезен 

тест, практичен испит и устен испит. 

Влезниот тест се полага во ист ден со практичниот 

испит, а усниот испит се полага во друг термин опреде-

лен од страна на Комисијата.  

 

Член 6 

Влезниот тест се состои од решавање на тест кој  

содржи 30 прашања кои се одговараат со заокружува-

ње на еден точен одговор од четири понудени мож-

ности. 

Прашањата дадени на влезниот тест се од општ, те-

оретски карактер од областите наведени во Програ-

мата, со цел да се провери поседувањето на основната 

теоретска подготовка на кандидатот. 

Влезниот тест се полага во времетраење од 60 ми-

нути. 

Секој точен одговор се бодува со еден бод. Тестот 

носи најмногу 30 бода, а ќе се смета за положен докол-

ку кандидатот освои најмалку 25 бода.  

По завршувањето на влезниот тест, од страна на 

Комисијата се  прегледуваат влезните тестови и се оце-

нуваат со оценка „положил“ или „не положил“.  

По оценувањето на влезните тестови, од страна на 

претседателот на Комисијата усно им се соопштуваат 

оценките на кандидатите, односно им се соопштува 

кои кандидати можатда го полагаат практичниот ис-

пит. 

На кандидатите кои го положиле влезниот тест им 

се овозможува  полагање на практичниот испит. 

На барање на  кандидатите кои не го положиле 

влезниот тест им се овозможува  увид во  тестот.  

 

Член 7 

Практичниот испит се состои од лекторирање реал-

ни текстови од различни области и на различни теми  и 

со нив се опфатени различни функционални стилови и 

жанрови. Текстовите се во обем од 5 страници во А4-

формат, и тоа 2,5 страници во хартиена форма и 2,5 

страници во електронска форма. 

Лекторирањето од ставот 1 на овој член се врши со 

цел да се проверат способноста и вештините за лекто-

рирање на кандидатот.   

Со полагањето на практичниот испит, се проверува 

практичното знаење на кандидатот  за лекторирање, со 

тоа што на зададените текстови треба да се поправат 

грешките, да се поправи збороредот, да се замени туѓ 

збор со домашен и да се извршат други соодветни гра-

матички и стилски исправки, како и се проверува прак-

тичното знаење на кандидатот за лекторирање текстови 

во електронска форма. 

Практичниот испит се полага во времетраење од 90 

минути. 

Практичниот испит се оценува со оценка „поло-

жил“ или „не положил“. Практичниот испит се смета за 

положен ако дадените текстови се успешно и точно 

лекторирани во опсег од најмалку 80 %. 

 

Член 8 

Доколку го нарушитекот на полагањето, кандида-

тот се отстранува од полагањето на влезниот тест и на 

практичниот испит. 

Причините за отстранувањето и самото отстранува-

ње се евидентираат во записникот од членот 11 став 1 

од овој правилник. 

 

Член 9 

За резултатите од влезниот тест и од практичниот 

испит кандидатите се известуваат преку нивната елек-

тронска адреса, при што кандидатите што ги положиле 

влезниот тест и практичниот испит се известуваат и за 

терминот за полагање на усниот испит. 

Усниот испит се полага најдоцна два дена од денот 

на добивањето на известувањето од ставот 1 на овој 

член. 
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Член 10 

Усниот испит се состои од одговарање на прашања 

од содржината на Програмата,  образложување на по-

нудените решенија од практичниот испит, како и разго-

вор  за начинот на извршеното лекторирање од прак-

тичниот испит, при што на кандидатот му се укажува 

на евентуалните пропусти, му се поставува прашања во 

врска со некое понудено решение и му се даваат совети 

за коректно и што подобро лекторирање. 

Усниот испит се спроведува поединечно со секој 

кандидат.  

Усниот испит се оценува со оценка „положил“ или 

„не положил“. 

 

Член 11 

За одржаниот лекторски испит се води записник за 

секој кандидат одделно, во кој се внесуваат датумот,  

местото и времето на полагањето, личните податоци на 

кандидатот, составот на Комисијата, прашањата даде-

ни на усниот испит, оценките за секој дел од лектор-

скиот испит, крајната  оценка  „положил“ или „не по-

ложил“ со образложение за оценката, кон кој се прило-

жуваат влезниот тест и текстовите од членот 7 став 1 

од овој правилник. 

Записникот се потпишува од страна на претседате-

лот и членовите на  Комисијата и записничарот.  

 

Член 12 

Полагањето на влезниот тест, односно практичниот 

испит, како и усниот испит може да се одложи поради 

болест на кандидатот, несреќа, смртен случај во семеј-

ството на кандидатот или поради други оправдани при-

чини, во кој случај кандидатот може да полага во на-

редните термини за полагање.  

 

Член 13 

Кандидатот кој не положил влезен тест или практи-

чен испит, може истите да ги полага во наредните три 

месеци, а кандидатот кој го положил  практичниот ис-

пит, а не го положил усниот испит, во нареден термин 

го полага само усниот испит.   

 

Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат Правилникот за Програмата за 

полагање на испитот за добивање на лекторска ли-

ценца („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

7/15) и Правилникот за начинот на бодирање на првиот 

и вториот дел од испитот за добивање на лекторска ли-

ценца  („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 32/15). 

 

Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 52-3436/1  

26 март 2018 година Министер за култура, 

Скопје м-р Роберт Алаѓозовски, с.р. 

Прилог  

 

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ 

ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА 

 

Фонетика и фонологија. Карактеристики на фонет-

скиот и на фонолошкиот систем на современиот маке-

донски јазик. Преглед на фонемите во македонскиот ја-

зик и нивната алофонија. Слог, структура на слогот. 

Акцент, акцентски целости. 

Правопис. Односот меѓу правописот и правогово-

рот. Правопис на гласовите, правописните правила на 

македонскиот стандарден јазик во однос на: гласовните 

промени, употребата на големата буква, слеаното и 

разделеното пишување на зборовите, употребата на 

правописните и на интерпункциските знаци, скратува-

њето на зборовите и значењето на скратениците, деле-

њето на зборовите на крајот на редот, транскрипцијата 

на туѓите имиња. Имиња на жители. 

Морфологија. Основните поими во морфологијата 

(морфема, аломорф, збороформа). Лексичко и грама-

тичко значење на зборовите. Зборовните групи и нив-

ните граматички категории. Именки. Заменки. При-

давки. Броеви. Прилози. Глаголи. Прости и сложени 

глаголски форми. Нелични глаголски форми. Неменли-

ви зборови: предлози, сврзници, честички, извици, мо-

дални зборови. 

Зборообразување. Основни поими во зборообразу-

вањето. Основни начини на зборообразување. Зборооб-

разување и формообразување. Поим за мотивиран 

збор. Зборообразување на именките, на придавките, на 

глаголите и на прилозите (суфиксно, префиксно, пре-

фиксно-суфиксно, со сложување). 

Лексикологија. Семантички односи меѓу лексемите 

(синонимија, антонимија, хомонимија, паронимија). 

Лексиката на македонскиот јазик според: потеклото, 

сферата на употреба, процесот на обновување, експре-

сивно-стилистичка гледна точка. 

Лексикографија. Видови речници: правописни, тол-

ковни, двојазични, терминолошки, дијалектолошки, 

речници на странски зборови, на синоними, на антони-

ми и сл. Односот правописен наспрема толковен реч-

ник. Македонска лексикографија (речнички изданија 

во Македонија). 

Фразеологија. Фразеологизмите во македонскиот 

јазик. 

Синтакса. Синтаксички средства: интонација, коно-

тација, конкретни показатели. Синтаксички врски. 

Синтаксички единици (именска група, реченица, сло-

жена реченица). Категории на именската група: род, 

број, определеност, зависност, обраќање. Поим за рече-

ницата како синтаксичка единица. Модална и грама-

тичка структура на реченицата. Видови реченици спо-

ред модалната функција. Реченични членови (подмет, 

прирок, предмет, прилошка определба, атрибут, апози-

ција). Сложена реченица. Паратакса и хипотакса: син-

детон и асиндетон. Класификација на сложените рече-

ници. Збороредот – граматички или стилистички усло-

вена категорија. Функционалните стилови и збороре-
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дот. Туѓото влијание во збороредот. Актуелни пробле-

ми на конгруенцијата на синтагматско и на реченично 

рамниште. Нормата и интерпункцијата. 

Стилистика. Стилистиката и јазичната култура. 

Спецификите на нормата на современиот македонски 

јазик на сите рамништа. Правописната и правоговорна-

та норма како појдовен критериум за квалитетен јази-

чен израз. Стандарднојазичната норма и културниот 

идиом. Стилската вредност и изразните можности на 

лексичките слоеви и на фразеолошките изрази. Јазич-

ното наследство како цивилизациска придобивка. Рас-

лојувањето на јазикот. Фигуративноста во јазикот. 

Функционалностилска диференцијација на јазикот. 

Функционалните стилови и степенот на службеност во 

комуникацијата. Факторот на традицијата во оформу-

вањето и статусот на одделни функционални стилови. 

Узус, норма, кодификација. Стандард и супстандард. 

Лекторирање и коригирање. Принципи на лектори-

рањето. Лектура и коректура со класични коректурни 

знаци. Електронско лекторирање. Местото на лектори-

рањето во подготвувањето на текстот. Авторска слобо-

да во лектурата. Дискрециско право на лекторот. 
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книга, Студентски збор, Институт за македонски јазик, 
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Минова-Ѓуркова, Л. Сврзувачките средства во ма-
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от стандарден јазик (сегментална и супрасегментална), 

Детска радост, Скопје 1997. 

 

ЗБОРНИЦИ 

Македонски социолингвистички и филолошки 

теми, Совет за македонски јазик на Република Македо-

нија, Скопје 2002. 

Македонскиот јазик во јавното општење, Зборник 

на трудови, Јазикот наш денешен кн. 3, Институт за ма-

кедонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2000. 

Норма и речник, Зборник на трудови, Јазикот наш 

денешен кн. 9, Институт за македонски јазик „Крсте 

Мисирков“, Скопје 2002. 

Актуелните состојби во македонскиот јазик, Збор-

ник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 12, Институт 

за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2005. 

Јазичната политика и статусот на македонскиот ја-

зик, Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 13, 

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 

Скопје 2006. 

Функционалните стилови во македонскиот јазик, 

Зборник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 14, Ин-

ститут за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 

2007. 

Македонскиот јазик како средство за комуникација 

и како израз на културата, Зборник на трудови, Јазикот 

наш денешен кн. 22, Институт за македонски јазик 

„Крсте Мисирков“, Скопје 2013. 

Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен, Збор-

ник на трудови, Јазикот наш денешен кн. 27, Институт 

за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2016. 

 

РЕЧНИЦИ 

Толковен речник на македонскиот јазик, Институт 

за македонски јазик „Крсте Мисирков“, ред. С. Велков-

ска, К. Конески, Ж. Цветковски, т. I (А–Ж) 2003, т. II 

(З–К) 2005, т. III (Л–О) 2006, т. IV (П), 2008, т. V (Р–С) 

2011, т. VI (Т–Ш) 2014. 

Мургоски, З. Tолковен речник на современиот ма-

кедонски јазик.Скопје 2011. 

__________ 

1092. 

Врз основа на член 10-в став (3) од Законот за упот-

ребата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 

152/15, 192/15 и 193/17), министерот за култура донесе 
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П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИТЕ И 

ОДЗЕМЕНИТЕ ЛЕКТОРСКИ ЛИЦЕНЦИ, КАКО И 

НА ЛЕКТОРСКИТЕ ЛИЦЕНЦИ КОИ ПРЕСТАНАЛЕ  

ДА ВАЖАТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата, сод-

ржината и начинот на водење на Регистарот на издаде-

ните и одземените лекторски лиценци, како и на лек-

торските лиценци кои престанале да важат (во ната-

мошниот текст: Регистарот).  

  

Член 2 

Регистарот ги содржи следниве податоци:  

- редниот број под кој лекторот се заведува во Ре-

гистарот; 

- име и презиме на лекторот; 

- адресата на живеалиштето, односно престојува-

лиштето на лекторот, неговиот телефонски број, како и 

електронската адреса на која лекторот ќе прима 

писмена; 

- датумот кога лицето го полагало испитот за доби-

вање лекторска лиценца; 

- бројот на лекторската лиценца и датумот на изда-

вањето на лекторската лиценца; 

- датумот на престанувањето на важењето на изда-

дената лекторска лиценца  и на нејзина замена со нова 

и причините за замената (промена на личните податоци 

на нејзиниот носител, неупотребливост поради оштету-

вање или дотраеност); 

- датумот на пријава на загуба или друг начин  на 

останување без лекторска лиценца,  датум на издавање 

на нова лекторска лиценца и број на нова лекторска ли-

ценца; 

- бројот на донесениот акт за одземањето на лектор-

ската лиценца и датумот кога лекторската лиценца би-

ла одземена; 

- податоци за работодавач на лекторот (назив, адре-

са и телефонски број на органот на државната управа, 

високообразовната установа, научната установа, струч-

ната установа, трговското друштво, односно трговецот 

поединец каде што е вработен лекторот) или дека е са-

мовработено лице.  

  

Член 3 

Регистарот  се води во електронска форма.  

Извод од Регистарот се печати на хартија на 

квартално ниво.  

Записот во Регистарот се врши според датумот и 

редоследот на издавањето на лекторската лиценца. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата, содржи-

ната и начинот на водење на регистарот на издадените, 

одземените и продолжените лекторски лиценци, како и 

на лекторските лиценци кои престанале да важат 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

32/15). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 52-3436/2  

26 март 2018 година Министер за култура, 

Скопје м-р Роберт Алаѓозовски, с.р. 

__________ 

1093. 

Врз основа на член 10-а став (6) од Законот за упот-

ребата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 

152/15, 192/15 и 193/17), министеротза култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ 

ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на бара-

њето за полагање испит за добивање лекторска ли-

ценца. 

 

Член 2 

Барањето за полагање испит за добивање лекторска 

лиценца се поднесува на образец што се печати на хар-

тија во бела боја со А4- формат и содржи: натпис „БА-

РАЊЕ за полагање испит за добивање лекторска ли-

ценца“; податоци за барателот: име и презиме, 

единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), адреса 

(место на живеење, улица и број), телефонски број за 

контакт и електронска адреса; податок за кој месец во 

тековната година се поднесува барањето; простор за 

наведување докази за исполнување на условот за пола-

гање на испитот што се доставуваат во прилог на бара-

њето; датум и место за своерачен потпис со полно име 

и презиме на барателот. 

Образецот на барањето за полагање испит за доби-

вање лекторска лиценца е даден во прилог и е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 52-3436/3  

26 март 2018 година Министер за култура, 

Скопје м-р Роберт Алаѓозовски, с.р. 
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1094. 

Врз основа на член 10-а став (7) од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 5/98, 89/08, 116/10, 187/13, 152/15, 192/15 и 193/17), министеротза култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕКТОРСКАТА ЛИЦЕНЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на лекторската лиценца. 

 

Член 2 

Лекторска лиценца се издава на образец што се печати на тврда хартија во бела боја со А4- формат и сод-

ржи: грб на Република Македонија, натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛ-

ТУРА“; законски основ за издавањето на лиценцата, наслов:„ЛЕКТОРСКА ЛИЦЕНЦА“, број на лиценцата; 

име, име на еден родител и презиме на носителот на лиценцата; година и место на раѓање; податоци за струч-

ната подготовка на носителот на лиценцата; датум на дипломирањето и назив на универзитетот на кој дипло-

мирал; ден, месец и година кога носителот на лиценцата го положил испитот за добивање лекторска лиценца 

и се стекнал со право за лекторирање; број,  датум и место  на издавањето на лиценцата; име, презиме и место 

за потпис на министерот за култура и место за печат. 

Образецот на лекторската лиценца е даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

                                                        

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и сод-

ржината на лекторската лиценца (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/15). 

 

Член 4 

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

ка Македонија“. 

 

      Бр. 52-3436/4  

26 март 2018 година                                                       Министер за култура, 

        Скопје  м-р Роберт Алаѓозовски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1095. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден  28.03.2018  година, донесе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Славица Данаилоска - Темелкоска, судија на Основни-
от суд  Прилеп, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 28.03.2018 година.  
 

Бр. 02-562/1 Судски совет 
29 март 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Зоран Караџовски, с.р. 

__________                   
1096. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-
ва на член 39 и член  44 од Законот за Судскиот совет 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 
20/2015, 61/2015 и 197/17), објавува 
 

О  Г  Л  А  С 
- ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 

СУД КРУШЕВО 
 
Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 
од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ 
бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Службен весник 
на РМ“ бр.150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет 
на Република Македонија, ул. „Македонија“ бр.5, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“. Образецот за прија-
ва може да се подигне во електронска форма на WEB 
страната на Судскиот совет на Република Mакедонија 
на следната адреса: 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-
dokumenti. Некомплетните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 
психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По 
однос на термините за полагање на тестовите, кандида-
тите ќе бидат дополнително известени од страна на 
Судскиот совет на РМ.  

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и 
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 
Бр. 08-561/2 Судски совет 

29 март 2018 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1097. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 
151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 
член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-
гетски дејности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 
по Барањето за менување на лиценца за вршење на 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја УП1 бр. 07-80/15 од 22.03.2018 година на Друштвото 
за проектирање, градежништво, производство и услуги 
ИТАЛИЈАН МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАИТОН 
ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 27.03.2018 
година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија од МХЕЦ “Еште-
ричка” со реф.бр.373 на Друштвото за проектирање, 
градежништво, производство и услуги ИТАЛИЈАН 
МАЦЕДОНИАН ПОВЕР ГЕНЕРАИТОН ДООЕЛ 
Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергети-
ка на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07-
80/15 од 08.03.2016 година (Службен весник на Репуб-
лика Македонија бр.47/16), во Прилог 1 се вршат след-
ните промени: 

- во точка 1 зборот “ДОО” се заменува со зборот 
“ДООЕЛ”,  

- во точка 3 евидентниот број на лиценцата се мену-
ва и гласи “ЕЕ - 250.01.1/15.2/18” 

- во точка 12 став 2 алинеја 2 зборовите “Пазарни 
правила” се заменуваат со зборовите “Правила за пазар 
на електрична енергија”, по алинеја 8 се додава нова 
алинеја 9 која гласи “- доставува податоци и информа-
ции согласно Правилникот за следење на  функциони-
рањето на енергетските пазари,” алинеја 9 станува али-
неја 10 

- во точка 18 став 1 алинеја 1 се брише. 
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
УП1 Бр. 07-80/15  

27 март 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
1098. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, став 1, точка 16 и 
член 39, став 2 од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16) 
и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), поста-
пувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца 
за производство на електрична енергија УП1 бр.12-
41/17 од 26.03.2018 година на Друштвото за производ-
ство на електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИ-
КА ТИКВЕШ ДОО Скопје, на седницата одржана на 
ден 27.03.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА  ВЛЕГУВАЊЕ  ВО  СИЛА   НА   ЛИЦЕНЦА  ЗА 
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за производство на 

електрична енергија МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИК-
ВЕШ ДОО Скопје за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија во мала хидрое-
лектрана МХЕЦ “Тиквеш 2”, издадена со Одлука УП1 
бр.12-41/17 од 14.03.2017 година, („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.33/17) влегува во сила.  

2. Лиценцата за производство на електрична енер-
гија е Прилог 1 на оваа Одлука. 

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

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

 
УП1 Бр. 12-41/17  

27 март 2018 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

                                                                                                         
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Назив и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство на електрична енергија 

МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА ТИКВЕШ ДОО Скопје, со 
седиште на ул. Гемиџиска бр.40 Скопје - Гази Баба 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 288.01.1/17 
 
4. Датум на издавање 
27.03.2018 година 
 
5. Датум на важење 
27.03.2053 година 
 
6. Единствен матичен број – 7079516 
 
7. Единствен даночен број – 4043015519229 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

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

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Тиквеш 2 
“во општина Кавадарци. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца.  

11. Право на приклучување, пристап и користе-
ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

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

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на носителот 
на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-
трична енергија. 

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

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

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 
енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија, правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-
лука за одобрување на користење на повластена тарифа 
за откупување на целокупната произведена електрич-
ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 
Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-
куп на целокупната произведена електрична енергија; 

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

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

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

- доставува податоци и информации согласно Пра-
вилникот за следење на функционирањето на енергет-
ските пазари; 

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

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

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

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

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

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

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

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

 
15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

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

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

 
17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. 

Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма. 

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

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

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

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. превземени мерки во текот на претходната годи-
на за: 

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

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

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

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

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

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

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

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

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

 
24. Мерки во случај на неисполнување на об-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно од-
редбите од Законот за енергетика и Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
Прилог 2 

 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ТИКВЕШ 2 

 
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Тиквеш 2;  
2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-
ност за приклучување на електродистрибутивната 
мрежа; 

3. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2017 година, 
- година на завршеток на градба - 2017 година, 
- година на почеток на работа - 2017 година, 
- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 40 години. 
4. податоци за турбина: 
- тип, производител и номинални податоци – 

Францис хоризонтална; 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст: 2.294 kW, 
- Номинален проток: 3 m3/s, 
- Номинален нето пад: 83,71m, 
- Номинална брзина: 750 RPM 
5. Податоци за генератор: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 2.800 kVA, 
- Моќнoст активна: 2.240 kW, 
- Номинален напон: 6,3 kV, 
- Номинална брзина: 750 RPM 
- Номинален фактор на моќност: 0,8 
6. Податоци за трансформатор: 
- Номинални податоци: 
- Моќнoст привидна: 3.000 kVA, 
- Номинален напон: 10(20)/6,3, kV/kV 

1099. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-
цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 
52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 
88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 
98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 
23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 
45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), 
Законот за животната средина („Службен весник на 
РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на ут-
врдување, пресметување и уплатување на надоместо-
кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 
138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 
2.04.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ  НАЈВИСОКИ  ЦЕНИ  НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 30,639 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 32,113 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 30,449 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 29,894 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 22,471 

  
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 
   

а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 67,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 69,00 
   
б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 59,00 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 47,50 
 
г) Мазут 

  
ден/кг 

- М-1 НС до 28,038 
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Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 
 
б) Дизел гориво 

  
ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

   

в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

   

г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,894 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,692 

 

б) Дизел гориво 

  

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,521 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 3.04.2018 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-745/1  

2 април 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА 
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП 

1100. 
На Втората седница одржана на ден 28.03.2018 го-

дина Собранието на Здружението за заштита на автор-
ски музички права-ЗАМП, врз основа на член 13 став 1 
алинеја 4 од Статутот на ЗАМП, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
Да се усвои Општата пресметка за распределба на  

прибраните авторски  надоместоци  по основ на право 
на јавно соопштување на музички несценски дела за 
2017 година и истата да се објави во „Службен весник 
на РМ“ согласно член 144 став 8 од Законот за автор-
ското право и сродните права на Р. Македонија. 

Одлуката стапува на сила со денот на донесува-
њето. 

 
Бр. 021-105/1 Собрание на ЗАМП 

29 март 2018 година Претседател, 
Скопје проф. Живоин Глишиќ, с.р. 

__________ 
1101. 

ОПШТА ПРЕСМЕТКА 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИБРАНИТЕ АВТОРСКИ 
НАДОМЕСТОЦИ ПО ОСНОВ НА ПРАВО НА ЈАВНО 
СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ НЕСЦЕНСКИ 

ДЕЛА ЗА 2017 ГОДИНА 
 
I) Репартициони класи за јавно соопштување на му-

зички несценски дела се: 
100) РАДИО                              
- Приходите од Јавното претпријатие македонско 

радио, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилникот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходи од радијските кабелски мрежи. 
 
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА 
- Приходите од концерти на сериозна музика, 
 
300) ТЕЛЕВИЗИЈА 
- Приходите од Јавното претпријатие македонска 

телевизија, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилникот за распределба на авторските надомес-
тоци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Дел од приходите од телевизиските кабелски 
мрежи. 

 
400) ПРИРЕДБИ 
- Приходите од забави, игранки,, другарски вечери, 

матурски, дипломски, модни ревии, артистички и 
спортски натпревари и сл. 

 
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУ-

ЗИКА 
- Приходите остварени врз оваа основа. 
 
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА 
- Приходи од концертите на популарна музика. 
 
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ЛОКАЛНО НИВО 
- Приходите од радио и телевизиски програмиски 

сервиси врз оваа основа, 

- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-
ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилнокот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 

 
800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА РЕГИОНАЛНО НИВО 
- Приходите од радио и телевизиски програмски 

сервиси врз оваа основа, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилникот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 

 
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА 
- Приходите од радио програмски сервиси врз ова 

основа, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилникот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 

 
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 
- Приходите од телевизиски програмски сервиси 

врз оваа основа, 
- Дел од приходите од јавното пренесување т.е. јав-

ното соопштување преку звучник, екран или друго тех-
ничко средство согласно чл. 32,33 ст. 3 и 37 ст. 2 од 
Правилникот за распределба на авторските надоместо-
ци („Сл. весник на РМ“ бр. 141/14 и 36/16). 

- Приходите од телевизиските и радијските кабел-
ски мрежи. 

 
II) Фондовите на сите репартициони класи се това-

рат со трошоците на заштитата, распределбата и оста-
натите трошоци на заштитата во единствен процент. 
Овие трошоци  во календарската 2017 год. изнесуваа 
15% согласно  член 144 став 1 точка 4 од ЗАПСП („Сл. 
весник на Р.М“ бр. 115/10; 140/10;51/11; 147/13; 154/15 
и 27/16) и член 50 став 1 од  Статутот на ЗАМП.  

 
III) Врз основа на чл. 37 став 1 од Правилникот за 

распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на 
РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартиционите 
класи се зголемени со средствата на организацијата ос-
тварени од камати на вложени средства во банка и дру-
ги приходи, во износ од 30% се распределуваат меѓу 
авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот кои 
тие го оствариле согласно со податоците за користени 
дела од членот 135 став (1) од ЗАПСП, а во износ од  
70% се распределуваат меѓу авторите, во согласност со 
податоците за користени дела од системот за електрон-
ска евиденција, односно во согласност со податоците 
од член 135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП. 

 Согласно на погоре искажаното износот од 
1.953.269,00 ден.  остварен од камати на вложени сред-
ства во банка и други приходи се распределува во след-
ните репартициони класи и тоа: 
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100) РАДИО 166.454,06 ден. 
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА 
МУЗИКА 6.566,84 ден. 
300) ТЕЛЕВИЗИЈА 55.031,85 ден. 
400) ПРИРЕДБИ 393.833,20 ден. 
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ  
СО ЖИВА МУЗИКА 16.251,30 ден. 
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАР-
НА МУЗИКА 169.329,66 ден. 
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗ-
НИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО 
НИВО 244.255,36 ден. 
800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗ-
НИ ДРУШТВА  НА РЕГИОНАЛ-
НО НИВО 332.116,07 ден. 
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗ-
НИ ДРУШТВА  НА ДРЖАВНО 
НИВО-РАДИЈА 181.646,78 ден. 
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗ-
НИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО 
НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 387.783,87 ден. 
  
ВКУПНО КАМАТА: 1.953.269,00 ден. 

 
IV) Врз основа на чл. 37 став 2 од Правилникот за 

распределба на авторските надоместоци („Сл.весник на 
РМ“ бр. 141/14 и 36/16) фондовите на репартиционите 
класи се зголемени со средствата кои организацијата ги 
прибира од корисниците, а се пресметуваат во паушал-
ни износи и средствата кои организацијата  ги прибира 
од кабелско реемитување авторски дела, се распреде-
луваат меѓу авторите сразмерно на исплатата на надо-
местокот кој тие го оствариле во согласност со подато-
ците за користени дела од системот за електронска еви-
денција односно во согласност со податоците од член 
135 ставови (6) и (7) од ЗАПСП. 

Согласно на погоре искажаното износот кој ЗАМП 
го има прибрано од корисниците, а е пресметан во пау-
шални износи изнесува 15.638.292,00 ден. а износот кој 
ЗАМП го има прибрано од корисниците од кабелско 
реемитување по основ на музички дела изнесува 
43.061.880,00 ден. 

 
V) Фондовите на репартиционите класи 100 и 300 

се зголемени за 5.155.632,00 ден. што претставува дел 
од средствата кои се вратени во маса  за распределба 
согласно Решението на Министерството за култура на 
РМ бр. УП1 52-108 од 6.6.2016 година. 

 
VI) Авторските надоместици за заштитени дела во 

репартиционите класи РАДИО, КОНЦЕРТИ НА СЕ-
РИОЗНА МУЗИКА, ТЕЛЕВИЗИЈА, КОМЕРЦИЈАЛНИ 
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ НА ЛО-
КАЛНО, РЕГИОНАЛНО И ДРЖАВНО НИВО пресме-
тани се по основ на вредност од еден поен. 

Вредноста на еден поен утврдена е така што нето 
паричниот фонд на секоја од наведените репартициони 
класи е добиен по претходно наведена постапка, поде-
лен со вкупниот фонд на поени на секоја репартициона 
класа, кои се добиени со обработка на податоците за 
емитувани и изведени музички несценски дела од соод-
ветени програми. 

 
VII) Авторските надоместоци за заштитените дела во 

репартиционите класи  ПРИРЕДБИ, УГОСТИТЕЛСКИ 
ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА И КОНЦЕРТИ НА ПО-
ПУЛАРНА МУЗИКА, пресметани се така што наплатени-
от авторски надомест за секој програм во поединечната 
репартициона класа распределен е на автори чии дела се 
јавуваат во тој програм сразмерно траењето на нивното 
изведување. 

I. УТВРДЕНИ НЕТО ПАРИЧНИ ФОНДОВИ ЗА  
РАСПРЕДЕЛБА ПО РЕПАРТИЦИОНИ КЛАСИ 
 
Врз основа на Одлуката на Собранието на ЗАМП 

бр. 0201-105/1  од  29.03.2018 за приходите и расходите 
на авторските надоместоци собрани во 2017 год. по ос-
нов на мали права, како и Одлуката на Управниот од-
бор на ЗАМП бр.  0202-102/1 од  29.3.2018  утврдено е: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕС-

ТОЦИ  ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ РАДИО 100), 
КОНЦЕРТИ (С) 200), ТЕЛЕВИЗИЈА 300), ТРГОВСКИ 
РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА ЛОКАЛНО НИВА 
700), ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 
РЕГИОНАЛНО НИВО 800), ТРГОВСКИ РАДИОДИ-
ФУЗНИ ДРУШТВА НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА 
900) И ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА НА 
ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ 910). 

 
Врз основа на утврдените нето парични фондови и 

поени на фондовите, пресметана е вредноста на еден 
поен во наведените репартициони класи: 

 
100) РАДИО  
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од 8.342.398,00 ден. во 2017 
год. и  

14.290.179,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на 
поени по овој основ, утврдена е  

за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен       13.62 ден.  
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен       27.53 ден. 
  
200) КОНЦЕРТИ НА СЕРИОЗНА МУЗИКА 
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од  
59.324,00 ден. во 2017 год. и  
80.947,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на поени 

по овој основ, утврдена е  
за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен        0.93 ден. 
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен         1.21 ден. 
 
300) ТЕЛЕВИЗИЈА 
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од 2.755.431,00 ден. во 2017 
год. и  

4.703.063,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на по-
ени по овој основ, утврдена е  

за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен      17.41 ден. 
за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен       29.72 ден. 
 
700) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ЛОКАЛНО НИВО                                                    
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од 8.529.610,00 ден. во 2017 
год. и  

5.903.945,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на по-
ени по овој основ, утврдена е 

 за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен        3.24 ден. 
 за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен      3.21 ден. 
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800) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 
НА РЕГИОНАЛНО НИВО       

 Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-
партициона класа во износ од 1.627.476,00 ден. во 2017 
год. и  

7.457.689,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на по-
ени по овој основ, утврдена  е 

 за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен        4.40 ден. 
 за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен        2.98 ден. 
 
900) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ДРЖАВНО НИВО-РАДИЈА  
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од 6.353.602,00 ден. во 2017 
год. и   

2.995.660,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на по-
ени по овој основ, утврдена е  

 за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен      10.21 ден. 
 за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен     5.93 ден. 
                                                                                      
910) ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА 

НА ДРЖАВНО НИВО-ТЕЛЕВИЗИИ                                                 
Со поделбата на нето паричниот фонд од оваа ре-

партициона класа во износ од 13.568.753,00 ден. во 
2017 год. и  

18.316.694,00 ден. во 2016 год. со вкупен фонд на 
поени по овој основ, утврдена е 

 за 2017 год. вредност на 1 (еден) поен      51.49 ден. 
 за 2016 год. вредност на 1 (еден) поен    110.72 ден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ПРЕСМЕТКА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕС-
ТОЦИ ЗА РЕПАРТИЦИОНИТЕ КЛАСИ 

 
400) ПРИРЕДБИ 
500) УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ СО ЖИВА МУЗИКА 
600) КОНЦЕРТИ НА ПОПУЛАРНА МУЗИКА  
 
Врз основа на утврдениот нето фонд, како и одлу-

ката за оваа општа пресметка пресметани се авторските 
надоместоци на горе наведените класи како и вреднос-
та на факторите и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спрема наведените пресметки да се изврши поеди-

нечна пресметка и исплата на авторските надоместоци 
на домашните и странските автори и носители на ав-
торски права за 2017 година.    

 
Бр. 02-108/1 Собрание на ЗАМП 

29 март 2018 година Претседател, 
Скопје проф. Живоин Глишиќ, с.р. 
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