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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1251. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Претседателот на Република Македонија, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

 

I 

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. Селаедин Исмаил Емшиу од с.Чегране Гостивар. 

2. Имит Џеват Демиров од Радовиш. 

3. Ариф Шефкет Џемаилов од Неготино. 

 

II 

Неиздржаниот дел од казната затвор му се услови за 3 години на осуденото лице: 

1. Панде Живко Марковски од Скопје, во траење од 8 месеци и 19 дена.  

 

III 

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото 

лице:  

1. Борис Васил Предарски од с.Смојмирово, Берово, во траење од 8 месеци.  

 

IV 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:  

1. Ристе Станислав Ристов од Скопје, во траење од 4 месеци; 

2. Дилавер Зибер Рушитовски од с.Чифлик, Скопје, во траење од 6 месеци; 

3. Мите Јордан Ѓорчевски од Скопје, во траење од 1 година;  

4. Пеце Славе Везенкоски од Прилеп, во траење од 6 месеци; 

5. Ракип Мендо Реџо од Скопје, во траење од 6 месеци; 

6. Башким Бејлур Незири од Скопје, во траење од 6 месеци; 

7. Тунај Зоран Исинов од Струмица, во траење од 3 месеци; 

8. Ахмет Ашмет Зулфи од Скопје, во траење од 6 месеци; 

9. Метин Ибраим Ќоку од Охрид, во траење од 6 месеци; 

10. Горан Ѓорѓи Јанкуловски од Скопје, во траење од 6 месеци; 

11. Елвис Изет Ајдаров од Скопје, во траење од 5 месеци; 

12. Анѓеле Митре Јовановски од Скопје, во траење од 3 месеци; 

13. Шкрета Сами Ѓелиљ, (со привремен престој во Скопје) во траење од 3 месеци. 

 

V 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

 

         Бр. 07-484/1                                         Претседател 

17 април 2013 година                                           на Република Македонија, 

            Скопје                                           д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1252. 
Врз основа на член 150 став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија” бр. 
16/ и 136/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 16.04.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА 

 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со ова уредба се пропишуваат специфичните усло-
ви што една електроцентрала треба да ги исполни за да 
може да се стекне со статус на повластен производител 
на електрична енергија, горната граница на инсталира-
ната моќност на електроцентралата, повластените та-
рифи за електрична енергија и периодот на нивно ко-
ристење. 

 
Член 2 

Повластените тарифи имаат за цел да обезбедат: 
1) поттикнување на инвестиции за оптимално иско-

ристување на расположивиот потенцијал на обновли-
вите извори на енергија во Република Македонија и по-
стигнување на целниот процент за учество на обновли-
вите извори на енергија во вкупната потрошувачка, во 
согласност со Стратегијата за развој на енергетиката на 
Република Македонија и Стратегијата за обновливите 
извори на енергија на Република Македонија, 

2) услови за одржливо работење на повластените 
производители преку обезбедување на просечни го-
дишни приходи неопходни за надоместување на инвес-
тиционите и оперативните трошоци на електроцентра-
лата и обезбедување на соодветен принос на капиталот,  

3) услови за заштитата и унапредување на животата 
средина. 

 
Член 3 

(1) Електроцентрала која е запишана во Регистарот 
на постројки кои користат обновливи извори на енер-
гија (во натамошниот текст: Регистар на електроцен-
трали) што се води при Агенцијата за енергетика на Ре-
публика Македонија може да се стекне со статус на 
повластен производител на електрична енергија (во на-
тамошниот текст: повластен производител) ако ги ис-
полнува следниве специфични услови: 

1) произведува електрична енергија од следниве об-
новливи извори на енергија 

- хидроенергија,  
- ветерна енергија,  
- сончева енергија преку фотонапонски келии,  
- биомаса (биоразградувачкиот дел од продукти, от-

пад и остатоци од земјоделски субстанции од растител-
но и животинско потекло, шумски отпад и од други ин-
дустрии, индустриски производи добиени од биомаса 
наменети за согорување, биоразградувачкиот дел на 
индустриските и комуналните отпади, биомаса од наса-
ди наменети за енергетски потреби), со исклучок на ог-
ревно дрво и  

- биогас добиен од биомаса (во натамошниот текст: 
биогас). 

2) инсталираната моќност на електроцентралата не 
ја надминува инсталираната моќност пропишна во оваа 
уредба, за секој вид електроцентрала одделно,  

3) опремата и објектите за производство на елек-
трична енергија и за поврзување со преносниот или 
дистрибутивниот систем претставуваат функционална 
целина и електроцентралата има приклучок на соодвет-
ниот систем со независно мерно место и истите се ис-
клучиво наменети за електроцентралата и во електро-
централата се користи само еден облик на обновливи 
извори на енергија,  

4) збирот на инсталираната моќност на електроцен-
тралата и вкупната инсталираната моќност на електро-
централите од ист вид што до тој момент се заведени 
во Регистерот на повластени производители што го во-
ди Регулаторната комисија за енергетика да не ја над-
минува вкупната инсталирана моќност на повластени 
производители од тој вид, предвидени со Одлуката за 
вкупната инсталирана моќност на повластените произ-
водители на електрична енергија произведена од секој 
одделен обновлив извор на енергија, и 

5) е пуштена во употреба после 18 февруари 2011 
година. 

(2) Инсталирана моќност на електроцентралата 
претставува збир на номиналните активни моќности на 
сите генераторски единици (електрични генератори 
или соларни фотонапапонски панели) инсталирани во 
електроцентралата. 

(3) По исклучок на точка 3) од ставот (1) на овој 
член ако во една електроцентрала се предвидува произ-
водство на електрична енергија од различни облици на 
обновливи извори на енергија: 

1) опремата и објектите за производство на елек-
трична енергија од секој одделен облик на обновлива 
енергија ќе се третираат како одделни повластените 
производители, 

2) одделните повластени производители во електро-
централата можат да имаат заеднички приклучок кон 
соодветниот систем, но се должни да обезбедат посеб-
ни мерења на испорачаната електрична енергија во 
преносниот или дистрибутивниот систем. 

(4) Електроцентрала што била пуштена во употреба 
пред 18 февруари 2011 година може да се стекне со 
статус на повластен производител ако истата е рекон-
струирана после тој датум и ако во реконструкцијата 
на електроцентралата, според проценка од овластен 
проценител, се вложени средства во износ од повеќе од 
70% од проценетата вредност на инвестицијата потреб-
на за изградба на нова електро¬централа на истата ло-
кација и со технички параметри како и реконстуирана-
та електроцентрала.  

(5) Доколку во рамките на една електроцентрала 
постојат генераторски единици за производство на 
електрична енергија и што можат да се користат како 
помошно или резервно напојување, овие генераторски 
единици не смеат да се користат за производство на 
електрична енергија што ќе се испорачува во електрое-
нергетскиот систем. 

(6) По исклучок на точка 1) од ставот (1) на овој 
член термоелектроцентралите на биомаса или биогас 
можат да користат и фосилни горива во процесот на 
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производство на електрична енергија, при што учество-
то на фосилните горива во вкупната енергетска вред-
ност на употребените горива во една календарска годи-
на е помало или еднакво од највисокиот дозволен про-
цент утврден со оваа уредба, за секој вид термоелек-
троцентрала одделно.  

(7) На електроцентрала ќе и престане статусот на 
повластен производител ако: 

1) со зголемување на инсталираната моќност ја над-
мине највисоката инсталирана моќност пропишана со 
оваа уредба, или 

2) користи фосилно гориво над највисокиот дозво-
лен процент, или  

3) користи огревно дрво, или 
4) користел помошни генераторски единици и про-

изведената електрична енергија ја испорачувал во елек-
троенергетскиот систем, или 

5) не пријавил постоење на помошни генераторски 
единици, а нивното постоење е утврдено со надзорот 
од членот 6 на оваа уредба.  

 
Член 4 

(1) Повластените тарифи за електрична енергија 
претставуваат регулирани цени за откуп на електрич-
ната енергија произведена од повластените производи-
тели на електрична енергија во Република Македонија 
од страна на операторот на пазарот на електрична 
енергија. 

(2) Повластените тарифи се утврдуваат во евроцен-
ти за киловатчас електрична енергија предадена во 
електроенергетскиот систем и во нив не е вклучен да-
нокот на додадена вредност.  

(3) Повластениот производител, врз основа на мере-
њата од страна на операторот на енергетскиот систем 
на кој е приклучена електроцентралата, доставува фак-
тура за испорачаната електрична енергија за календар-
ски месец до операторот на пазарот на електрична 
енергија и износот за плаќање го изразува во денари 
според средниот курс на Народна Банка на Република 
Македонија на последниот работен ден во календар-
скиот месец за кој се однесува фактурата. 

(4) Повластениот производител има право да ги ко-
ристи повластените тарифи во период утврден во оваа 
уредба за секој вид електроцентрала одделно. Перио-
дот на користење на повластената тарифа започнува со 
денот на влегување во сила на одлуката за користење 
на повластената тарифа од страна на повластениот про-
изводител, издадена од страна на Регулаторната коми-
сија за енергетика. 

(5) Ако електроцентралата користи фосилни горива 
за производство на електрична енергија, повластената 
тарифа се намалува, а намалената повластена тарифа се 
пресметува на начин утврден согласно членовите 10 и 
11 на оваа уредба. 

(6) Периодот за кој ќе се применуваат намалените 
повластени тарифи од ставот (5) на овој член ќе биде ед-
наков на периодот во кој се користени фосилни горива. 

 
Член 5 

(1) Заради пресметка на намалената повластена та-
рифа за електроцентралите за коишто е дозволено ко-
ристење на фосилни горива од членот 4 на оваа уредба, 
односно заради утврдување исполнување на условите 

за стекнување на статус на повластен производител од 
членот 3 на оваа уредба, од страна на повластените 
производители до министерството надлежно за работи-
те од областа на енергетиката (во натамошниот текст: 
Министерство) се доставуваат следниве податоци: 

1) техничките параметри на електроцентралата, 
2) испорачаната електрична енергија во електрое-

нергетскиот систем, 
3) за електроцентралите што користат горива во 

процесот на производство на електрична енергија ко-
личините на потрошените горива за производство на 
електрична енергија, специфичната енергетска вред-
ност на горивата и изворот на набавка, за секој вид го-
риво одделно, 

4) изјава за веродостојност на податоците. 
(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доста-

вуваат најдоцна до 31 јануари за претходната календар-
ска година. 

(3) Насоките и инструкциите за доставување на по-
датоците од ставот (1) на овој член Министерството ги 
објавува на својата веб страница. 

(4) Повластениот производител ги известува Ми-
нистерството и Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија за сите промени на техничките параметри 
и карактеристики на електроцентралата најдоцна  15 
дена од денот на настанатата промена. 

 
Член 6 

(1) Ако врз основа на доставените податоци од чле-
нот 5 на оваа уредба Министерството утврдило потре-
ба од надзор за работењето на повластениот произво-
дител, согласно членот 170 од Законот за енергетика, 
Државниот инспекторат за техничка инспекција (во на-
тамошниот текст: Инспекторат) најдоцна во рок од 15 
дена од завршувањето на надзорот, доставува до Ми-
нистерството извештај за извршениот надзор.  

(2) Ако со надзорот од ставот (1) на овој член се ут-
врдило дека се исполнети  условите од   член 3 став (7) 
на оваа уредба, Министерството  ја известува Регула-
торната комисија за енергетика дека повластениот про-
изводител ги исполнува условите за престанок на ста-
тусот на повластен производител пропишани со оваа 
уредба и во прилог кон известувањето се доставува из-
вешајот за извршениот надзор и податоците од членот 
5 на оваа уредба доставени од повластениот произво-
дител. 

(3) Ако со надзорот од ставот (1) на овој член и/или 
врз основа на податоците од член 5 на оваа уредба дос-
тавени од повластениот производител се утврдило дека 
повластениот производител со користење на фосилни 
горива ги исполнил условите за намалување на повлас-
тената тарифа согласно членовите 10 и 11 на оваа уред-
ба, од страна на Министерството се известува  Регула-
торната комисија за енергетика при што  кон известу-
вањето се доставува и извештајот од став (1) на овој 
член, податоците од членот 5 на оваа уредба како и  
пресметка на намалената повластена тарифа, изготвена 
во согласност со член 10 став (6) и член 11 став (6) на 
оваа уредба. 

(4) Ако врз основа на известувањето  од членот 5 
став (4) или врз основа на извештајот од ставот (1) на 
овој член се утврдило дека повластениот производител 
ја зголемил инсталираната моќност на електроцентра-
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лата и со тоа се создале услови за промена на повласте-
ната тарифа или постои можност со зголемувањето на 
инсталираната моќност да биде надмината вкупната 
инсталирана моќност на повластени производители од 
тој вид, утврдени со Одлука за вкупната инсталирана 
моќност на повластените производители на електрична 
енергија произведена од секој одделен обновлив извор 
на енергија, Министерството ја известува Регулаторна-
та комисија за енергетика за настанатите измени во 
електроцентралата и кон известувањето ќе приложи со-
одветна документација.  

 
II ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

 
Член 7 

(1) Хидроелектроцентрала може да се стекне со ста-
тус на повластен производител ако инсталираната моќ-
ност на централата е помала или еднаква на 10 MW.  

(2) Надоместокот за електричната енергија произве-
дена и испорачана од хидроелектроцентралите од ста-
вот (1) на овој член во текот на еден календарски ме-
сец, се пресметува врз основа на повластените тарифи 
за одделните блокови, според следната табела: 

 

Блок Количина на испора-
чана електрична 

енергија по блокови 
(kWh) 

Повластена тарифа за 
испорачаната елек-
трична енергија по 
блокови (€¢/kWh) 

I ≤ 85.000 12,00 

II > 85.000 и ≤ 170.000 8,00 

III > 170.000 и ≤ 350.000 6,00 

IV > 350.000 и ≤ 700.000 5,00 

V > 700.000 4,50 

 
(3) Повластениот производител има право да ги ко-

ристи повластените тарифи од став (2) од овој член за 
електрична енергија произведена од хидроелектроцен-
трали во период од 20 години. 

 
III ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

 
Член 8 

(1) Ветерна електроцентрала може да се стекне со 
статус на повластен производител ако нејзината инста-
лирана моќност е помала или еднаква на 50 MW. 

(2) Повластената тарифа за електричната енергија 
произведена и испорачана од ветерни електроцентрали 
изнесува 8,9 €¢/kWh.  

(3) Повластениот производител има право да ги ко-
ристи повластените тарифи за електрична енергија 
произведена од ветерни електроцентрали во период од 
20 години. 

 
IV ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

 
Член 9 

(1) Фотонапонска електроцентрала може да се стек-
не со статус на повластен производител ако инсталира-
ната моќност на електроцентралата е помала или ед-
наква на 1 MW. 

(2) Повластените тарифи за електричната енергија 
произведена и испорачана од фото-напонски електро-
централи, во зависност од инсталираната моќност на 
електро-централата, се:  

Инсталирана моќност на 
електроцентралата 

Повластена тарифа 
(€¢/kWh) 

≤ 0,050 MW 16 

> 0,050 MW 12 

 
(3) Повластениот производител има право да ги ко-

ристи повластените тарифи за електрична енергија 
произведена од фотонапонски електроцентрали во пе-
риод од 15 години. 

 
V ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА БИОМАСА 

 
Член 10 

(1) Термоелектроцентрала што користи биомаса ка-

ко погонско гориво може да се стекне со статус на пов-

ластен производител ако нејзината инсталирана елек-

трична моќност е помала или еднаква на 3 MW. 

(2) Повластениот производител има право да ги ко-

ристи повластените тарифи за електрична енергија 

произведена од термоелектроцентрали што користат 

биомаса како погонско гориво во период од 15 години. 

(3) Највисокиот процент на учество на фосилните 

горива во вкупната енергетска вредност на употребени-

те горива изнесува 30%.  

(4) Повластените тарифи за електрична енергија 

произведена и испорачана од термоелектроцентрали 

што користат биомаса зависат од инсталираната моќ-

ност на електроцентралата и учеството на фосилните 

горива во вкупната енергетска вредност на употребени-

те горива. 

(5) Ако процентуалното учество на фосилните го-

рива во вкупната енергетска вредност на употребените 

горива е помало или еднакво на 15%, повластените та-

рифи за електричната енергија произведена и испора-

чана од термоелектроцентрали што користат биомаса 

изнесува 15 €¢/kWh.  

(6) Ако процентуланото учеството на фосилните го-

рива во вкупната енергетска вредност на употребените 

горива е поголемо од 15%, а помало или еднакво на 

30%, намалените повластени тарифи се пресметуваат 

според следната формула: 

 

PT = PT0 × (1,15 – p × 0,01) × 0,01 

 

каде што: 

− РТ е намалената повластена тарифа, 

− PT0 e тарифата од ставот (5) на овој член, во за-

висност од инсталираната моќност на електроцентрала-

та,  

− p е означен процентот на учество на фосилните 

горива, утврден од страна Министерството. 

 

VI ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА БИОГАС 

 

Член 11 

(1) Повластениот производител има право да ги ко-

ристи повластените тарифи за електрична енергија 

произведена од термоелектроцентрали што користат 

како погонско гориво биогас во период од 15 години. 
(2) Највисокиот процент на учество на фосилните 

горива во вкупната енергетска вредност на употребени-
те горива изнесува 20%.  
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(3) Повластените тарифи за електрична енергија про-

изведена и испорачана од термоелектроцентрали што 

користат биогас зависат од инсталираната моќност на 

електроцентралата и учеството на фосилните горива во 

вкупната енергетска вредност на употребените горива. 

(4) Ако процентуалното учество на фосилните го-

рива во вкупната енергетска вредност на употребените 

горива е помало или еднакво на 10%, повластените та-

рифи за електричната енергија произведена и испора-

чана од термоелектроцентрали што користат биогас из-

несува 18  (€¢/kWh) 

(5) Ако учеството на фосилните горива во вкупната 

енергетска вредност на употребените горива е поголе-

мо од 10%, а помало или еднакво на 20%, намалените 

повластени тарифи се пресметуваат според следната 

формула: 

 

PT = PT0 × (1,10 – p × 0,01) × 0,01 

 

каде што: 

− РТ е намалената повластена тарифа, 

− PT0 e тарифата од ставот (5) на овој член, во за-

висност од инсталираната моќност на електроцентрала-

та,  

− p е означен процентот на учество на фосилните 

горива, утврден од страна Министерството. 

 

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБИ 

 

Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за повластени тарифи за 

електрична енергија („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 176/11 и 19/12). 

 

Член 13 

Овaа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.  41 - 2304/1 Претседател на Владата 

16 април 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

1253. 

Врз основа на член 150 став 3 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија” бр. 

16/11 и 136/11), Владата на Република Македонија, на 

седницата одржана на 16.4.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВКУПНАТА ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ НА 

ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД СЕКОЈ  

ОДДЕЛЕН ОБНОВЛИВ ИЗВОР НА ЕНЕРГИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се пропишува вкупната инсталирана 

моќност на повластените производители на електрична 

енергија произведена од секој одделен обновлив извор 

на енергија.  

Член 2 
Вкупната инсталирана моќност на ветерните елек-

троцентрали за кој ќе се применуваат повластените та-

рифи за купопродажба на електрична енергија заклуч-

но до 31 декември 2025 година треба да изнесува 150 

MW согласно следната динамика: 

Вкупната инсталирана моќност на ветерните елек-

троцентрали за кои ќе се применуваат повластените та-

рифи за купопродажба на електрична енергија до 31 

декември 2016 година  треба да изнесува 65 MW. 

Вкупната инсталирана моќност на ветерните елек-

троцентрали за кои ќе се применуваат повластените та-

рифи за купопродажба на електрична енергија до 31 

декември 2020 година  треба да изнесува 100 MW. 

Вкупната инсталирана моќност на ветерните елек-

троцентрали за кои ќе се применуваат повластените та-

рифи за купопродажба на електрична енергија до 31 

декември 2025 година  треба да изнесува 150 MW. 

 

Член 3 

Вкупната инсталирана моќност за која ќе се приме-

нуваат повластените тарифи за купопродажба на елек-

трична енергија произведена од фотонапонски електро-

централи со инсталирана моќност помала или еднаква 

на 50 kW треба да изнесува 4 MW. 

Вкупната инсталирана моќност за која ќе се приме-

нуваат повластените тарифи за купопродажба на елек-

трична енергија произведена од фотонапонски електро-

централи со инсталирана моќност поголема од 50 kW, 

а помала или еднаква на 1 MW, треба да изнесува 14 

MW. 

 

Член 4 

Вкупната инсталирана моќност за која ќе се приме-

нуваат повластените тарифи за купопродажба на елек-

трична енергија произведена од електроцентрали на 

биомаса треба да изнесува 10 MW. 

 

Член 5 

Вкупната инсталирана моќност за која ќе се приме-

нуваат повластените тарифи за купопродажба на елек-

трична енергија произведена од електроцентрали на 

биогас треба да изнесува 6  MW. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за вкупна  инсталирана 

моќност на повластените производители на електрична 

енергија произведена од секој одделен обновлив извор 

на енергија („Службен весник на Република Македони-

ја” бр. 100/11 и 12/12). 

 

Член 7 

Овaа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.  41 - 2304/2 Претседател на Владата 

16 април 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“  бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија,  на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ОУ ДОМ НА КУЛТУРА „МАКЕДОНСКИ БРОД“ – МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува  користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

 

1254. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ОУ Дом на кул-

тура „Македонски Брод“ – Македонски Брод. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука врз основа на Записник склучува договор со директорот на ОУ Дом на 

култура „Македонски Брод“ – Македонски Брод со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-1866/1                                            Заменик на претседателот 
9 април 2013 година                                             на Владата на Република 
          Скопје                                                        Македонија, 
                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“  бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија,  на седницата одржана на 9.4.2013 година,  донесе 

                                                      
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА НУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

1255. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на НУ Центар за 

култура „Браќа Миладиновци“ - Струга. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука врз основа на Записник склучува договор со директорот на НУ Центар 

за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-1866/2                                            Заменик на претседателот 
9 април 2013 година                                             на Владата на Република 
          Скопје                                                        Македонија, 
                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 54  став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе 

                                                       
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  
НА ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – ИЛИНДЕН 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користе-
њето на движните ствари-книги и тоа: 

1256. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈУ Градска биб-

лиотека „Браќа Миладиновци“ - Илинден. 
 

Член 3 
Министерот за образование и наука врз основа на Записник склучува договор со директорот на ЈУ Градска 

библиотека „Браќа Миладиновци“ - Илинден, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од 
член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
       Бр.41-1866/3                                            Заменик на претседателот 
9 април 2013 година                                             на Владата на Република 
          Скопје                                                        Македонија, 
                                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1257. 
Врз основа на член 79 точка 6) од Законот за при-

ватно обезбедување („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 166/12), министерот за внатрешни ра-

боти, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИ-

ТЕ НА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗ-

БЕДУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ  

И УПОТРЕБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на обрасците на легитимациите за приватно обезбе-

дување, начинот на нивното издавање и употреба. 

 

Член 2 

(1) Легитимацијата за приватно обезбедување (во 

натамошниот текст: легитимацијата) е составена од: 

- хартиен дел и 

- кожна футрола. 

(2) Хартиениот дел на легитимацијата е изработен 

на картонска подлога со правоаголна форма со димен-

зии 85 х 55 милиметри, заштитен со пластична фолија.  

(3) Картонската подлога од ставот (2) на овој член е 

во различна боја и тоа: 

- темнo сина боја за физичко обезбедување во прав-

но лице за вршење на приватно обезбедување во вид на 

давање на услуги; 

- црвена боја за физичко обезбедување во правно 

лице за вршење на приватно обезбедување за сопстве-

ни потреби и 

-  светло сива боја за техничко обезбедување. 

(4) Кожната футрола на легитимацијата е изработе-

на од кожа во правоаголна форма, на која е залепен ме-

тален знак на Комората на Република Македонија за 

приватно обезбедување (во натамошниот текст: Комо-

рата) и е втиснат бројот на легитимацијата. 

 

Член 3 

(1) Предната страна од образецот на легитимацијата 

за физичко обезбедување содржи: симбол на Комората; 

назив на органот што ја издава легитимацијата „Комо-

ра на Република Македонија за приватно обезбедува-

ње“; назив на легитимацијата „Легитимација за физич-

ко обезбедување“; број на легитимацијата; назив на 

правното лице кое врши приватно обезбедување; име и 

презиме на носителот на легитимацијата; место за фо-

тографија со димензии 3 х 2,5 сантиметри; место за 

потпис на претседателот на Комората и место за печат. 

(2) Задната страна од образецот на легитимацијата 

од ставот (1) на овој член содржи отпечатен текст: „Но-

сителот на легитимацијата е овластен да ги извршува 

работите предвидени со Законот за приватно обезбеду-

вање. Во случај кога работникот за обезбедување се 

повикува на своите работи и задачи, должен е истовре-

мено да ја покаже легитимацијата за обезбедување. Ра-

ботникот за обезбедување е должен на барање на прав-

ното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедува-

ње. Во случај кога работникот за обезбедување не ис-

полнува еден од условите утврдени во Законот за при-

ватно обезбедување, правното лице кое врши приватно 

обезбедување му ја одзема легитимацијата за обезбеду-

вање и истата ја доставува за поништување до Комора-

та во рок од 30 дена од денот кога е констатирано дека 

работникот не го исполнува условот“; место за впишу-

вање на број на лична карта на носителот на легитима-

цијата; место за впишување на крвна група на носите-

лот на легитимацијата и место за впишување на дату-

мот на издавање на легитимацијата. 

(3) Образецот на легитимацијата од став 1 на овој 

член е даден во Прилог број 1 и е составен дел на овој 

правилник. 

 

 

Член 4 

(1) Предната страна од образецот на легитимацијата 

за техничко обезбедување содржи: симбол на Комора-

та; назив на органот што ја издава легитимацијата „Ко-

мора на Република Македонија за приватно обезбеду-

вање“; назив на легитимацијата „Легитимација за тех-

ничко обезбедување“; број на легитимацијата; назив на 

правното лице кое врши приватно обезбедување; име и 

презиме на носителот на легитимацијата; место за фо-

тографија со димензии 3 х 2,5 сантиметри; место за 

потпис на претседателот на Комората и место за печат. 

(2) Задната страна од образецот на легитимацијата 

од ставот (1) на овој член содржи отпечатен текст: „Но-

сителот на легитимацијата е овластен да ги извршува 

работите предвидени со Законот за приватно обезбеду-

вање. Во случај кога работникот за обезбедување се 

повикува на своите работи и задачи е должен истовре-

мено да ја покаже легитимацијата за обезбедување. Ра-

ботникот за обезбедување е должен на барање на прав-

ното лице да му ја врати легитимацијата за обезбедува-

ње. Во случај кога работникот за обезбедување не ис-

полнува еден од условите утврдени во Законот за при-

ватно обезбедување, правното лице кое врши приватно 

обезбедување му ја одзема легитимацијата за обезбеду-

вање и истата ја доставува за поништување до Комора-

та во рок од 30 дена од денот кога е констатирано дека 

работникот не го исполнува условот“; место за впишу-

вање на број на лична карта на носителот на легитима-

цијата; место за впишување на крвна група на носите-

лот на легитимацијата и место за впишување на дату-

мот на издавање на легитимацијата. 

(3) Образецот на легитимацијата од став 1 на овој 

член е даден во Прилог број 2  и е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 5 

(1) Легитимацијата се издава по поднесено барање 

за издавање на легитимација и доставени прилози од 

страна на правното лице до Комората. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се поднесува 

на образец „Барање за издавање на легитимација за фи-
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зичко, односно техничко обезбедување“,  кој се печати 

на хартија во бела боја во формат А4, кој е даден во 

Прилог број 3 и е составен дел на овој правилник. 

(3) Образецот од став (2) на овој член содржи: на-

зив на органот до кој се поднесува барањето; назив на 

барањето; наведување на прилозите; назив и седиште 

на правното лице кое бара издавање на легитимација; 

видот на легитимацијата за приватното обезбедување; 

бројот на лица за кои се бара издавање на легитимаци-

ја; бројот на трансакциската сметка, место и датум на 

поднесување на барањето; место за потпис на овласте-

ното лице од правното лице и место за печат.  

 

Член 6 

(1) Во случај работникот на приватно обезбедување 

да ја изгуби легитимацијата или на друг начин да оста-

не без неа, правното лице кое врши приватно обезбеду-

вање за тоа веднаш ја известува Комората. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, Комора-

та ја земенува легитимацијата со нова легитимација, 

односно со нов хартиен дел и нова кожна футрола. 

(3) Во случај на оштетување, дотраеност, неупо-

требливост или губење на хартиениот дел или на кож-

ната футрола на легитимацијата, Комората го заменува 

соодветниот дел на легитимацијата кој е оштетен, до-

траен, неупотреблив или изгубен.   

(4) При промена на личното име на носителот на 

легитимацијата се заменува само хартиениот дел на ле-

гитимацијата. 

(5) Хартиениот дел на легитимацијата што се заме-

нува, се ништи. 

(6) При доставување за поништување на легитима-

цијата на работник на приватно обезбедување, кој по-

веќе не ги исполнува условите за издавање на легити-

мацијата, правното лице кое врши приватно обезбеду-

вање најдоцна 30 дена од денот на констатирањето де-

ка лицето не ги исполнува условите, може да побара од 

Комората да се искористи бројот од доставената леги-

тимација за поништување при издавање на нова леги-

тимација за друг работник од ова правно лице.   

(7) Хартиениот дел на легитимацијата доставен зара-

ди причините од ставот (6) на овој член, се поништува, 

додека кожната футрола се користи при издавање на но-

ва легитимација за друг работник од правното лице.        

      

Член 7 

Со денот на отпочнувањето на примена на овој пра-

вилник, престанува да важи Правилникот за образецот 

на легитимацијата за обезбедување на лица и имот и 

начинот на нејзиното издавање („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 41/00 и 46/08). 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 3 јули 

2013 година. 

 

Бр. 12.1-24393/1 Министер 

10 април 2013 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1258. 

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министе-

рот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-

НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИ-

ХОДИТЕ, ИМОТОТ, ИМОТНИТЕ ПРАВА И ПО-

ТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

НА ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПОМОШ НА ЛИЦЕ 

КОЕ ДО 18 ГОДИНИ ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС 

НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛСКА ГРИЖА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на утврдување на со-

стојбата на приходите, имотот, имотните права и по-

требната документација за остварување на правото на 

парична помош на лице кое до 18 години возраст има-

ло статус на дете без родители и родителска грижа, 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.122/09 

и 153/12), во член 5 по ставот 1 додаваат три нови ста-

ва 2, 3 и 4, кои гласат:  

„Документите од став 1 точките 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 

11 на овој член, центарот за социјална работа ги при-

бавува по службена должност, по пат на размена на 

податоците по електронски пат со надлежните инсти-

туции или во писмена форма, по претходно дадена 

писмена согласност на подносителот за користење на 

неговите лични податоци во постапката за остварува-

ње  на правото на парична помош на лице кое до 18 

години возраст имало статус на дете без родители и 

родителска грижа. Документите од став 1 точките 1, 

6, 10 и 12  на овој член, ги прибавува подносителот на 

барањето.  

Писмената согласност на подносителот за кори-

стење на неговите лични податоци во постапката за 

остварување  на правото на парична помош на лице 

кое до 18 години возраст имало статус на дете без ро-

дители и родителска грижа се дава на образец – Изја-

ва, кој е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој 

правилник. 

Писмената согласност од став 3 на овој член се пе-

чати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на подносителот на барањето, единствен 

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живее-

ње, број, датум и орган кој ја издал личната карта, со-

држина на изјавата и место за потпис на подносителот 

на барањето и на стручниот работник.“ 

 

Член 2 

По членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи: 

 

„Член 5-а 

Центарот за социјална работа барањето за прибаву-

вање на податоци за факти за кои службена евиденција 

води друг државен орган, односно друг субјект кој во-

ди регистар на податоци, по дадената согласност од 

странката за користење на неговите лични податоци во 

постапката за остварување на правото на парична по-

мош на лице кое до 18 години возраст имало статус на 

дете без родители и родителска грижа, го поднесува на 

образец- Барање за прибавување на податоци по служ-

бена должност, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен 

дел на овој правилник. 

Барањето од став 1 од овој член се печати на харти-

ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 

центарот за социјална работа од каде се поднесува ба-

рањето, податоци за службеното лице кое постапува по 

барањето на странката во институцијата која бара по-

датоци, податоци за странката која има поднесено ба-

рање, податоци за предметот на барањето на странката 

поставено пред центарот надлежен за решавање на ба-

рањето и согласност на странката за користење на неј-

зините податоци. 

Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-

на работа на образец- Одговор на барање за прибавува-

ње на податоци по службена должност, кој е даден во 

Прилог бр.3 и составен дел на овој правилник. 

Одговор на барањето од став 3 на овој член се печа-

ти на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: по-

датоци за институцијата која доставува податоци за 

кои води службена евиденција, податоци за доставени-

от одговор, податоци за службеното лице кое доставу-

ва одговор и податоци за странката за која се доставу-

ваат податоците.“                   

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 10-2591/1 Министер за труд и 

11 април 2013 година социјална политика, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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1259. 
Врз основа на член 83 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија” бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министе-

рот за труд и социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 

ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛНО ДОМУВА-

ЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18-ГОДИШНА ВОЗРАСТ 

ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И РО-

ДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОДНОСНО И ПО ПРЕСТА-

НУВАЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВОТО, А НАЈМНОГУ 

ДО 26-ГОДИШНА ВОЗРАСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на остварување  на пра-

вото на парична помош за социјално домување за лице 

кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без ро-

дители и родителска грижа, односно и по престанува-

ње на старателството, а најмногу до 26-годишна во-

зраст („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.54/10 и 153/12), во член 10 по ставот 1 се додаваат 

три нови става 2, 3 и 4 кои гласат: 

„Документите од став 1 алинеи 1, 3, 6, 7 и 8 на 

овој член, центарот за социјална работа ги прибавува 

по службена должност, по пат на размена на подато-

ците по електронски пат со надлежните институции 

или во писмена форма, по дадената писмена соглас-

ност на подносителот на барањето за користење на 

неговите лични податоци во постапката за остварува-

ње  на правото на парична помош за социјално дому-

вање за лице кое до 18-годишна возраст имало статус 

на дете без родители и родителска грижа, односно и 

по престанување на старателството, а најмногу до 26-

годишна возраст. Документите од став 1 алинеи 2, 4, 

5, 9, 10 и 11 на овој член, ги прибавува подносителот 

на барањето.  

Писмената согласност на подносителот за кори-

стење на неговите лични податоци во постапката за 

остварување  на правото на парична помош за соци-

јално домување за лице кое до 18-годишна возраст 

имало статус на дете без родители и родителска гри-

жа, односно и по престанување на старателството, а 

најмногу до 26-годишна возраст се дава на образец – 

Изјава, кој е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на 

овој правилник. 

Писмената согласност од став 3 на овој член се пе-

чати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: 

име и презиме на подносителот на барањето, единствен 

матичен број на граѓанинот, место и адреса на живее-

ње, број, датум и орган кој ја издал личната карта, со-

држина на изјавата и место за потпис на подносителот 

на барањето и на стручниот работник.“ 

 

Член 2 

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи 

 

„Член 10-а 

Центарот за социјална работа барањето за прибаву-

вање на податоци за факти за кои службена евиденција 

води друг државен орган, односно друг субјект кој во-

ди регистар на податоци, по дадената согласност од 

подносителот на барањето за користење на неговите 

лични податоци во постапката за остварување на пра-

вото на паричен надоместок за социјално домување, го 

поднесува на образец- Барање за прибавување на пода-

тоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.2 

и е составен дел на овој правилник. 

Барањето од став 1 од овој член се печати на харти-

ја во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за 

центарот за социјална работа од каде се поднесува ба-

рањето, податоци за службеното лице кое постапува по 

барањето на странката во институцијата која бара по-

датоци, податоци за странката која има поднесено ба-

рање, податоци за предметот на барањето на странката 

поставено пред центарот надлежен за решавање на ба-

рањето и согласност на странката за користење на неј-

зините податоци. 

  Институцијата која дава одговор по поднесеното 

барање, одговорот го доставува до центарот за социјал-

на работа на образец- Одговор на барање за прибавува-

ње на податоци по службена должност, кој е даден во 

Прилог бр.3 и составен дел на овој правилник. 

Одговор на барањето од став 3 на овој член се печа-

ти на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: по-

датоци за институцијата која доставува податоци за 

кои води службена евиденција, податоци за доставени-

от одговор, податоци за службеното лице кое доставу-

ва одговор и податоци за странката за која се доставу-

ваат податоците.“  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 10-2592/1 Министер за труд и 

11 април 2013 година социјална политика, 

Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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_____________________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1260. 

Судскиoт совет на Република Македонија врз основа на член 47 став 1 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), в.в. со член 18 од Законот за 

измени и дополнување на  Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2010),  

како и член 31 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на ден 16.4.2013 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува престанок на функцијата претседател на Управниот суд на Исамедин Лимани, по сопствено 

барање.  

Со денот на престанокот на функцијата претседател на Управниот суд му престанува правото на плата како 

претседател на суд, заклучно со 15.4.2013 година.  

Сметано од 16.4.2013 година судијата Исамедин Лимани продолжува да ја врши функцијата судија на  Ви-

шиот управен суд. 

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 

       Бр. 07-900/13                                                    Судски совет 

   16 април 2013 година                                                       на Република Македонија 

          Скопје                                                      Претседател, 

                                                           Александра Зафировска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

1261. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ве-
теринарство донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско 

потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 
181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13 и 48/13) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова ре-
шение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр.  16 - 1642/3  
   8 април 2013 година                                                                          Директор, 
               Скопје                                                                              Дејан Рунтевски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1262. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по 
барањето на Друштвото за проектирање и инженеринг 
ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извиз 
Скопје, за влегување во сила  на лиценца за производс-
тво на електрична енергија на седницата одржана на 
ден 15.4.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата на Друштвото за проектирање и инже-

неринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-из-
виз Скопје, за вршење на енергетска дејност произ-
водство на електрична енергија од фотоволтаична цен-
трала „Соколарци ХЕИ“ издадена со Одлука УП1 бр. 
07-12 од 13.4.2011 година („Службен весник на РМ“ 
бр. 54/11) влегува во сила.  

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

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

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

УП1 бр. 07-12/11  
15 април 2013 годинa Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 

                              Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Лиценцата на Друштвото за проектирање и инжене-

ринг ХИДРО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извиз 
Скопје со седиште на ул. „Панко Брашнаров“ бр. 4 
Скопје 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
15.4.2013 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
15.4.2048 година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 120.01.1/13 
 
6. Број на деловниот субјект – 5711606 
 
7. Единствен даночен број – 4030002463823 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаична централа со инсталирана 
моќност 49,92 kW изградена на 6363/5/, КО Соколарци, 
Општина Чешиново- Облешево. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
водни капацитети чии технички податоци се составен 
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 приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Лиценца-
та на Друштвото за проектирање и инженеринг ХИД-
РО ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извиз Скопје во 
понатамошниот текст: носител на лиценцата) и негово-
то учество на пазарот на електрична енергија.  

- Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 
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13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-
ција 

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот пазар, како и вое-
на и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

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

17. Обврска за овозможување на пристап до про-
изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непо-
среден увид во целокупната документација, како и при-
стап во објектите, деловните простории, простори, ин-
сталации, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. 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 Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

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

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 

мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Податоци за фотоволтаична централа приклуче-

на на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Име на фотоволтаичен систем:   
-   Фотоволтаична централа „Соколарци ХЕИ “; 
 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 
-   Приклучок од постоечки 10 kV извод Подлози од 

ТС 35/10 kV Чешиново; 
 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2012 год.; 
- година на завршеток на градба: 2013 год.; 
- година на почеток на работа: 2013 год;  
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 25 години; 
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаич-

ни модули и номинална моќност по години 
    не е предвидена; 
 
4. Податоци за опрема: 
1. податоци за модулите 
- број на фотоволтаични модули 208 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул:REC; Кина; моќност на модул 
240 W; напон 29,7 V; струја 8,17 A; вкупна моќност 
49,92 kW; 
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2. податоци на инвертор 
- број на инвертори 3; 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 2 инвертори SolarEdge SE17K , моќност 17 KW 
и еден инвертор SolarEdge SE15K  моќност 15 KW 

 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 

1.395 kWh/m2  на хоризонтална површина; 
 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 77.400 кWh. 
____________ 

1263. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје, за користење на повластена тарифа на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија, на седницата одржана на ден 16.4.2013 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

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

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје, му се одобрува ко-
ристење на повластена тарифа на електрична енергија 
произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „КАМЕ-
НИЧКА РЕКА“ со инсталирана моќност од 1.200 kW и 
со локација бр. 339 на КП бр. 6905/2 и бр.6905/7,          
КО Саса, Општина Македонска Каменица. 

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

вија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скоп-
је со седиште на ул.Мајаковски бр. 3/М2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-27 

- назив на електроцентралата: МХЕ „КАМЕНИЧКА 
РЕКА“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција бр. 339 на КП бр. 6905/2 и бр.6905/7, КО Саса, Оп-
штина Македонска Каменица 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.200 kW 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 5.386.148 kWh 
- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 
на денот на донесување на решението за стекнување на 
привремен статус на повластен производител на еле-
ктрична енергија произведена од обновливи извори на 
енергија за хидроелектроцентралата МХЕ „КАМЕ-
НИЧКА РЕКА“ УП1 бр. 08-46/12 од 19.3.2012 година;  

- согласно Уредбата за повластени тарифи за еле-
ктрична енергија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 176/11 и 19/12), се одобрува користење 
на повластените тарифи за одделните блокови, според 
следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- период на користење на повластените тарифи: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

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

 
УП1 бр. 08-53/13  

16 април 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1264. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12), по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство, 
трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО 
Скопје, за издавање на решение за стекнување на ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија, на сед-
ницата одржана на ден 16.4.2013 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

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

ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава ре-
шение за стекнување на статус на повластен произво-
дител на електрична енергија произведена од обновли-
ви извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ 
„КАМЕНИЧКА РЕКА“ со инсталирана моќност од 
1.200 kW и со локација бр. 339 на КП бр. 6905/2 и 
бр.6905/7, КО Саса, Општина Македонска Каменица. 

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

вија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скоп-
је со седиште на ул.„Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-27 

- назив на електроцентралата: МХЕ „КАМЕНИЧКА 
РЕКА“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција бр. 339 на КП бр. 6905/2 и бр.6905/7, КО Саса, Оп-
штина Македонска Каменица 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1.200 kW 
- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 5.386.148 kWh 
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- датум на престанок на важење на ова решение: 
16.4.2033 година 

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

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

 
УП1 бр. 08-52/13  

16 април 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

1265. 
Врз основа на членовите 1, 6 и 17 од Законот за др-

жавните награди („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 52/2006 и 54/2007), Одборот за доделу-
вање на наградата „Гоце Делчев“, на седницата одржа-
на на 8 април 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "ГОЦЕ ДЕЛ-
ЧЕВ" ЗА 2013 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ 
ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА  

ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА 
 
I. За особено значајни остварувања од интерес за 

Републиката во областа на науката, наградата „Гоце 
Делчев“ за 2013 година, се доделува за трудовите: 

-  „Минерали од Република Македонија со вовед во 
минералогијата“ - акад. Глигор Јовановски, проф. д-р 
Блажо Боев и проф. д-р Петре Макрески, објавена 2012 
година и 

- „Како до сопствен бизнис (II издание)“ - проф. д-р 
Радмил Поленаковиќ со група автори, објавена 2012 
година. 

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

 
Бр. 07-1569/2 Претседател 

12 април 2013 година на Одборот за доделување на 
Скопје наградата „Гоце Делчев“ 

 акад.Владо Камбовски, с.р. 
______________ 

 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1266. 
Советот за радиодифузија на Република Македонија, 

врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 
47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12) и Заклучокот на Со-
ветот бр. 02-1800/2 од 17.4.2013 година, на 19-та седни-
ца одржана на 17.4.2013 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-

НОСТ – РАДИО, НА ДРЖАВНО НИВО 
  
1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) доз-

вола за вршење радиодифузна дејност, за емитување и 
пренос на радио програмски сервис, на државно ниво, 
преку терестријален предавател (во натамошниот 
текст: дозвола). 

2. Радио програмскиот сервис на државно ниво, на-
веден во точка 1 на оваа Одлука, ќе биде музичко–го-
ворно радио од општ формат

1
  на македонски јазик и ќе 

се емитува и пренесува преку терестријални предавате-
ли со фреквенциска модулација, на фреквенции опре-
делени од страна на Агенцијата за електронски кому-
никации на РМ.  

3. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 
(девет) години и истата не може да се пренесува на 
други лица. 

4. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериу-
мите за споредување и вреднување на пријавите и нив-
ната тежина при оценувањето, се содржани во конкурс-
ната документација која содржи општи, технички, про-
дукциски, програмски и други услови, чиј текст е со-
ставен дел на оваа Одлука (Прилог 1)

2
. 

 5. Основните технички услови, стандарди и пара-
метри за емисиониот дел одредени во согласност со За-
конот за електронските комуникации (Службен весник 
на Република Македонија, бр.13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 
83/10, 13/12, 59/12, 123/12 и 23/13) се содржани во кон-
курсната документација и Одобрението за користење 
радиофреквенција издадено од Агенцијата за електрон-
ски комуникации.  

6. За дозволата се плаќа годишен надоместок за се-
која тековна година, почнувајќи од датумот на доделу-
вањето на дозволата, на сметката на Советот за радио-
дифузија. 

Висината на годишниот надоместок за дозволата, 
Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно 
член 60 од Законот за радиодифузната дејност на поче-
токот на секоја календарска година. 

7. За користење на радиофреквенциите за радиоди-
фузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 2/08). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот 
на издавањето на Одобрението за користење радиофре-
квенции. 

8. За определување на предавателните фреквенциии, 
предавателни локации, максималната ефективна иззра-
чена моќност (ERP), насоченоста на антенскиот систем, 
како и за другите технички параметри што не се опреде-
лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 
кандидатите се должни (по подигањето на документаци-
јата од Советот и добивањето на потврда од Советот за 
подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата 
за електронски комуникации, каде ќе ги добијат детал-
ните технички параметри, кои се составен дел на кон-
курсната документација и според кои ќе треба да се 
изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел. 

                            
1 Утврдувањето на природата, односно форматите на програмски-
те сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на Република Македонија бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12), Правилникот за фор-
матите на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен 
весник на Република Македонија” број 113/2006) и правилниците 
за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на 
радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 130/06 и 61/07). 
2 Прилог (1): Конкурсната документација која содржи општи, технич-
ки, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен дел 
на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е соста-
вен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот за 
радиодифузија на Република Македонија, бул. “ВМРО” бр.3, Скопје, 
согласно условите утврдени во оваа Одлука.  
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Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Советот за радиодифузија. 

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-
шува Советот за радиодифузија.  

Општите, техничките, продукциските, програмски-
те и другите услови кои се составен дел на конкурсната 
документација и образецот - Пријава, можат да се по-
дигнат во Советот за радиодифузија на Република Ма-
кедонија, бул. “ВМРО” бр.3, Скопје.  

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 30.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, 
Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје. 

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: бул. 
“ВМРО” бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс 
за доделување дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност – радио. 

Пријавата, со придружната документација, се под-
несува во 2 (два) оригинални примерока.  

11. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Советот за ра-
диодифузија. 

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 1 (еден) месец, односно во рок од 31 (триесет 
и еден) ден. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 
во „Службен весник на Република Македонија”. 

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-
на во конкурсната документација со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 
рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подго-
твени и доставени според условите утврдени во кон-
курсната документација, односно со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови 
нема да бидат разгледувани. 

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија и во нај-
малку два дневни весника, а влегува во сила од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 07-72 Совет за радиодифузија на РМ 

17 април 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Зоран Трајчевски, с.р. 

__________ 

1267. 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 
46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12) и Заклучо-
кот на Советот бр.02-1800/3 од 17.4.2013 година годи-
на, на 19-та седница одржана на 17.4.2013 година, ја 
донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-

НОСТ - ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ ТЕРЕСТРИЈАЛЕН 
ПРЕДАВАТЕЛ, НА ДРЖАВНО НИВО 

 
1. Се објавува конкурс за доделување 1 (една) доз-

вола за вршење радиодифузна дејност, за емитување и 
пренос на телевизиски програмски сервис,  на државно 
ниво, преку терестријален предавател (во понатамош-
ниот текст: дозвола). 

2. Телевизискиот програмски сервис на државно 
ниво, наведен во точка 1 на оваа Одлука, ќе биде со 
претежно забавен општ формат

1
 , на македонски јазик 

и ќе се емитува и пренесува преку терестријален преда-
вател со аналогна модулација, на фреквенции опреде-
лени од страна на Агенцијата за електронски комуни-
кации на РМ. 

3. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 
(девет) години и истата не може да се пренесува на 
други лица. 

4. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериу-
мите за споредување и вреднување на пријавите и нив-
ната тежина при оценувањето, се содржани во конкурс-
ната документација која содржи општи, технички, про-
дукциски, програмски и други услови, чиј текст е со-
ставен дел на оваа Одлука (Прилог 1)

2
 . 

5. Основните технички услови, стандарди и параме-
три за емисиониот дел одредени во согласност со Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 
83/10, 13/12, 59/12, 123/12 и 23/13) се содржани во кон-
курсната документација и Одобрението за користење 
радиофреквенција издадено од Агенцијата за електрон-
ски комуникации. Времетраењето на одобрението за 
користење на радиофреквенции ќе се усогласи со Пла-
нот за доделување и користење на радиофреквенции во 
Република Македонија. 

Дозволата ќе се усогласи со Планот за намена и 
распределба на преносни капацитети на дигитален те-
рестијален мултиплекс донесен од Советот за радиоди-
фузија на РМ („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.168/12)  

6. За дозволата се плаќа годишен надоместок за се-
која тековна година, почнувајќи од датумот на доделу-
вањето на дозволата, на сметката на Советот за радио-
дифузија. 

Висината на годишниот надоместок за дозволата, 
Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно 
член 60 од Законот за радиодифузната дејност на поче-
токот на секоја календарска година. 

7. За користење на радиофреквенциите за радиоди-
фузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.2/08). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот 
на издавањето на Одобрението за користење радиофре-
квенции. 

                            
1
 Утврдувањето на природата, односно форматите на програм-

ските сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната деј-

ност („Службен весник на Република Македонија бр.100/05, 

19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12), Правилникот за 
форматите на радио и телевизиските програмски сервиси („Служ-

бен весник на Република Македонија” број 113/2006) и правилни-

ците за изменување и дополнување на Правилникот за форматите 
на радио и телевизиските програмски сервиси („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 130/06 и 61/07). 
2
 Прилог (1): Конкурсната документација која содржи општи, тех-

нички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е составен 

дел на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-страницата на Сове-

тот за радиодифузија на Република Македонија (www.srd.org.mk), и е 
составен дел на документацијата, која може да се подигне во Советот 

за радиодифузија на Република Македонија, бул. “ВМРО” бр.3, 
Скопје, согласно условите утврдени во оваа Одлука.  
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8. За определување на предавателните фреквенции, 
предавателни локации, максималната ефективна и из-
зрачена моќност (ERP), насоченоста на антенскиот си-
стем, како и за другите технички параметри што не се 
определени со оваа Одлука и со конкурсната докумен-
тација, кандидатите се должни (по подигањето на доку-
ментацијата од Советот и добивањето на потврда од 
Советот за подигнатата документација) да се обратат 
во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги 
добијат деталните технички параметри, кои се составен 
дел на конкурсната документација и според кои ќе тре-
ба да се изработи техничкиот елаборат за предавател-
ниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Советот за радиодифузија. 

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-
шува Советот за радиодифузија.  

Општите, техничките, продукциските, програмски-
те и другите услови кои се составен дел на конкурсната 
документација и образецот - Пријава, можат да се по-
дигнат во Советот за радиодифузија на Република Ма-
кедонија, бул. „ВМРО” бр.3, Скопје.  

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 30.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, 
Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје. 

10. Пријавата се поднесува до Советот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: бул. 
„ВМРО” бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за конкурс 
за доделување дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност - телевизија преку терестријален предавател, на 
државно ниво. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пријавата, со придружната документација, се под-
несува во 2 (два) оригинални примерока.  

11. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Советот за ра-
диодифузија. 

12. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 1 (еден) месец, односно во рок од 31 (триесет 
и еден) ден.  

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 
во „Службен весник на Република Македонија”. 

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-
на во конкурсната документација со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 
рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подго-
твени и доставени според условите утврдени во кон-
курсната документација, односно со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови 
нема да бидат разгледувани. 

13. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија и во нај-
малку два дневни весника, а влегува во сила од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 07-73 Совет за радиодифузија на РМ 

17 април 2013 година Претседател, 
Скопје д-р Зоран Трајчевски, с.р. 

 
 

 
 

www.slvesnik.com.mk                                          contact@slvesnik.com.mk 

 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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