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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

6087. 

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15 и 

154/15), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/15), Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана 7.12.2015 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СЛАТИНО ЗА ИЗГРАДБА НА 

ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ,  Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА,  

Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО СЛАТИНО, ОПШТИНА ДЕБАРЦА 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Урбанистички план за село Слатино за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и делов-

ни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфрас-

труктура КО Слатино, општина Дебарца. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 325486м2, 

ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Бр.42-11389/1                                                                                                     Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година                                                                                              на Владата на Република 
     Скопје                                                                                                                           Македонија, 
                                                                                                                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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6088. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013 и 139/2014),  Законот за ратификација на Дого-
ворот меѓу Владата на Република Македонија и Влада-
та на Република Турција за основање и за активностите 
на културните центри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 150/2013) и Одлуката за основање на 
Културно – информативен центар на Република Маке-
донија во Истанбул, Република Турција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 196/2015), а во 
врска со член 91 став 1 алинеја 13 и член 118 од Уста-
вот на Република Македонија, Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КУЛТУРНО-ИН-
ФОРМАТИВНИОТ ЦЕНТАР НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО ИСТАНБУЛ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 

 
1. За директор на Културно-информативниот цен-

тар на Република Македонија во Истанбул, Република 
Турција се именува Дејан Лилиќ, сметано од 1 јануари 
2016 година.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24 – 12155/1 Претседател на Владата 

1 декември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
6089. 

Врз основа на член 42 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2015 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
155/14), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.12.2015 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКА-
ЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 

ЗА 2015 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за едукација на лекари и ме-

дицински персонал за 2015 година („Службен весник 
на Република Македонија“бр.196/14, 42/15, 163/15 и 
190/15), во делот: „2. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА“, ставот 4 се менува и гласи:  

„Програмата ќе се реализира во обем и содржина на 
средствата одобрени од Буџетот на Република Македо-
нија за 2015 година, во висина од 99.000.000,00 денари, 
од кои 40.000.000,00 денари се обезбедуваат од Буџе-
тот на Република Македонија, а 59.000.000,00 денари 
се обезбедуваат oд буџетот на самофинансирачки ак-
тивности на Министерството за здравство за 2015 го-
дина.“ 

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

 
Бр. 42-11622/1 Заменик на претседателот 

7 декември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУКА 

6090. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за обука и 

испит на директор на основно училиште, средно учи-
лиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет 
за доживотно учење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15),  министерот за 
образование и наука, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗA ОБУКА И ИСПИТ НА ДИРЕКТОРИ НА  
ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА 

 
I. Со оваа програма се пропишуваат содржините на 

модулите според кои кандидатите за директори на ос-
новни и средни училишта, ученички домови и отворе-
ни  граѓански универзитети за доживотно учење следат 
обуката, и тоа: 

  
1. Примена на  информатичко- компјутерска техно-

логија при менаџирање во образованието:  
- Управување со документи, 
- Обработка на текст, табеларни прикази, 
- Работа со бази на податоци, 
- Презентации, 
- Информации и комуникации и 
- Образовни апликации. 
 
2. Теорија на организација:  
- Теорија на организација,  
- Менаџмент и водство,     
- Клима и култура, 
- Мотивирање на вработените, 
- Соработка со родителите и заедницата,  
- Меѓуетничка интеграција во образованието и 
- Интегрирање на заштитата на животната средина 

во воспитно-образовниот процес. 
 
3. Луѓето во организацијата:  
- Луѓето во организацијата,  
- Комуникации,  
- Состаноци,  
- Односи со јавноста,  
- Справување со конфликти и 
- Тимска работа.  
 
4. Директорот како педагошки раководител:    
- Директорот како педагошки раководител, 
- Планирање и одлучување,  
- Професионален и кариерен развој на наставни-

ците,  
- Обезбедување развој (иновација и промени), 
- Обезбедување на квалитет во училиштето и 
- Реституцијата како модел на педагошка комуника-

ција.  
 
5. Финансии:  
- Финансирање во образованието,  
- Основни финансиски извештаи,  
- Принципи на сметководство и финансиски менаџ-

мент,   
- Финансии во јавните набавки (правила, закони, 

принципи и изработка на модел- јавна набавка), 
- Претприемништво – (играње улога на претприе-

мачи, креатори на идеи, креатори на новитети,  како за 
наставниот кадар така и за учениците )и 

- Извори на дополнително финансирање.  
 
6. Законодавство:  
- Правни аспекти во раководењето со училиштето,  
- Правни акти (поим, видови, процедури на донесу-

вање и сл.),  
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- Анализа на колективни договори од областа на об-
разованието, Законот за работните односи, Законот за 
административните службеници, Законот за вработени-
те во јавниот сектор и  подазаконски акти, 

- Анализа на Законот за основното образование и 
Законот за средното образование, со подзаконските 
акти,  

- Анализа на Законот за ученичкиот стандард и 
Правилникот за начинот и постапката за прием на уче-
ници во јавните ученички домови, и други подзаконски 
акти, 

- Анализа на Законот за отворените граѓански уни-
верзиотети за доживотно учење и и  подзаконските ак-
ти и  

- Анализа на подзаконските акти поврзани со реа-
лизација на државната матура.  

 
II. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 20-18078/3 Министер 

4 декември 2015 година за образование и наука, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

________ 
6091. 

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за обука и 
испит на директор на основно училиште, средно учи-
лиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет 
за доживотно учење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 192/15),  министерот за 
образование и наука, донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА НАПРЕДНА ОБУКА НА ДИРЕКТОРИ 

  
I. Со оваа  програма се пропишуваат темите од сод-

ржината на напредната обука на  директорите на ос-
новни и средни училишта, ученички домови и отворе-
ни граѓански универзитети за доживотно учење, и тоа:  

 
1. Водство:  
- Стратешко водство, 
- Училишна клима и училишна култура,  
- Визионерство,  
- Соработка во и надвор од училиштето  и 
- Разбирање на социјалниот и културниот контекст. 
 
2. Раководење со човечките ресурси: 
- Комуникација и комуникациски вештини,   
- Односи со јавноста,  
- Тим и тимска работа, 
- Интеркултурно разбирање,  
- Професионален и кариерен развој, 
- Мотивација, 
- Организациска структура, 
- Работно воведување и 
- Селекција, вработување и менторирање на врабо-

тени. 
 
3. Педагошко раководење на училиштето:   
- Планирање (визија и мисија), 
- Подршка на наставата и учењето, 
- Евалуација и самоевалуација,  
- Обезбедување на квалитет  и развој (иновација и 

промени) и 
- Создавање на здрава и безбедна средина за учење 

и развој на ученикот. 
 
4. Финансиско раководење:  
- Раководење со финансиските ресурси  и 
- Раководење со материјалните ресурси. 

5. Законско и административно работење на учи-
лиштето:  

- Примена на законски и подзаконски акти, 
- Изработка и примена на интерни акти и докумен-

тација,  
- Раководење со административните процеси и 
- Примена на информациските системи во училиш-

тето. 
 
II. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 20-18078/2 Министер 

4 декември 2015 година за образование и наука, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

_________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ  

И ВРСКИ 
6092. 

Врз основа на член 54 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15 и 129/15), министерот за тран-
спорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДР-
ЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА 
ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗAВЕРКА НА ПРОЕК-
ТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ  

ЗАПИСИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на проектите, озна-

чувањето на проектот, начинот на зaверка на проектот 
од страна на одговорните лица и начинот на користење 
на електронските записи („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.24/11, 68/13 и 81/13) во членот 6 
став (1) во точката 14 зборовите: “елаборат ефикасно 
користење на енергијата и топлинска заштита-енергет-
ска ефикасност“ се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 12 став (3) точката 15 се брише. 
Точката 16 станува точка 15. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-17417/1 Министер 

10 декември 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

_________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

6093. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 18 ноември 
2015 година, донесе 
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О Д Л У К А 
 
1. СЕ ОДБИВА барањето на лицето Славе Димит-

ров од Скопје за заштита на слободата на уметничкото 
изразување, според него, повредена со пресудата на 
Основниот суд Скопје I Скопје ХХV К.бр. 2171/14 од 
16.12.2014 година и пресудата на Апелационен суд 
Скопје КЖ.бр.332/15 од 27.05.2015 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Славе Димитров од Скопје, до Уставниот суд на 
Република Македонија поднесе барање за заштита на 
слободите и правата што се однесуваат на слободата на 
уметничкото изразување повредени, според подносите-
лот на барањето, со пресудите означени во точката 1 од 
оваа одлука. 

Според наводите на подносителот на барањето, со 
означените пресуди се повредувала и ограничувала ус-
тавната слобода на изразување од сферата на уметнич-
кото убедување, на која секој човек имал право според 
член 10 од Европската конвенција за заштита на чове-
ковите права и основните слободи.  

Во барањето се цитираат член 8, член 11, член 16, 
член 25, член 47, член 50, член 54, член 98, член 110 и 
член 118 од Уставот, член 10 од Европската конвенција 
за заштита на човековите права и основните слободи, 
член 6-бис и член 11-бис од Бернската конвенција за 
заштита на литературните и уметничките дела, член 14, 
член 15, член 135 став 1 и член 137 од Законот за ав-
торско право и сродни права, член 25 и посебно ставо-
вите 2 и 5 како и член 38 став 4 од Правилникот за заш-
тита на авторските права и распределбата на авторски 
надоместоци. 

Подносителот на барањето појаснува дека со нотар-
ски акт ОДУ.бр.75/00 од 26.07.2000 година го ополно-
моштил Здружението за заштита на авторски музички 
права (ЗАМП) да го застапува пред корисниците на не-
говите авторски дела. Во предметот што се водел пред 
редовните судови, тој како автор го пријавил Здруже-
нието, бидејќи тоа како обвинето правно лице и дирек-
торот како одговорно лице биле должни да преземаат 
дејствија за кои биле овластени од оштетениот, во оваа 
постапка барател, односно да постапуваат само во рам-
ките на дадените овластувања. 

Со првостепената пресуда обвинетите Здружението 
за заштита на авторски музички права од Скопје и Зо-
ран Васковски согласно член 368 точка 1 од Законот за 
кривичната постапка биле ослободени од обвинение 
дека во повеќе наврати во текот на септември 2000 го-
дина па се до јули 2005 посегнале по туѓо авторско 
право, на начин што наспроти уредно определената ка-
тегоризација на авторските дела од страна на оштете-
ниот Славе Димитров, злоупотребувајќи ги дадените 
законски овластувања за застапување на авторските 
имотни интереси, без негово барање или дозвола ги 
прекатегоризирале неговите авторски дела со што ја 
намалиле висината на бодовите на користените автор-
ски дела на оштетениот. На тој начин би прибавиле 
значително поголема имотна корист од 3.272.811,05 де-
нари на штета на авторот Славе Димитров со што би 
сториле по едно продолжено кривично дело - Повреда 
на авторското право и сродните права од член 157 ста-
вови 1 и 3, в.в. со член 45 од Кривичниот законик. 

Согласно член 102 став 3 од Законот за кривична 
постапка оштетениот, сега подносител на барањето, се 
упатува дека имотно правно барање може да го оства-
рува во спор. 

Во барањето за заштита на слободите и правата се 
наведуваат изведените докази и решителните факти врз 
основа на кои била донесена првостепената пресуда и 
се појаснува дека Судот при одлучувањето во целост 
го игнорирал Уставот, Законот за авторските права и 

сродните права („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.47/1996 и неговите измени) Статутот на 
правното лице и Правилникот за заштита на авторските 
права), а пресудата ја засновал на Деловникот за рабо-
та на Одборот на ЗАМП. Судот заклучил дека постапу-
вањето на обвинетиот Зоран Васковски нема карактер 
на злоупотреба на дадените овластувања од авторот-
Славе Димитров, од причини што категоризирањето на 
делата на авторот било извршено во целост согласно со 
наведените и важечки акти на обвинетото правно лице 
ЗАМП, односно не можело да стане збор за направена 
прекатегоризација, туку за категоризација за што имал 
овластување Одборот за заштита на здружението за 
заштита на авторските музички права. Со овој чин не 
била доведена во прашање ниту интелектуалната ниту 
неговата индивидуална врска на авторот со делото и 
станувало збор за прибирање и распределба на автор-
ските надоместоци. 

Апелациониот суд во образложението на побивана-
та пресуда навел дека не постои злоупотреба на закон-
ските овластувања за застапување на авторските имот-
ни права, туку напротив преземените дејствија биле во 
насока на овластувањата кои произлегувале од правни-
те акти. Категоризацијата, во овој случај, не претставу-
вала повреда на авторските права од кривично-правен 
аспект, бидејќи во таа насока не постоело неовластено 
објавување, прикажување, дистрибуција, емитување и 
слично или на друг начин неовластено посегнување по 
туѓото право. 

Меѓутоа, според подносителот на барањето двата 
суда погрешно го примениле членот 157 од Кривични-
от законик и погрешно го примениле материјалното 
право, бидејќи одлучувањето не го засновале на закон 
и немале предвид дека тој не дал уредно поднесено ав-
торско овластување за измена на категоријата на автор-
ското дело, од каде произлегувало и неовластеното 
прекатегоризирање на неговите пријавени дела. Исто 
така, не било јасно од кои причини Апелациониот суд 
во целост се повлекол од дадените напатствија од ре-
шенијата КЖ. бр. 433/13 од 20.03.2013 и КЖ. Бр. 
820/2014 од 21.05.2014 година. 

Понатаму, подносителот на барањето наведува дека 
судовите при одлучување воопшто не ги земале пред-
вид одредбите од Европската конвенција за заштита на 
човековите права и основни слободи (член 10), ниту 
праксата на Европскиот суд за човекови права, со ог-
лед на тоа што се работело за повреда и ограничување 
на правото на изразување од сферата на уметноста, ка-
ко лично право. При одлучувањето судовите не ги зеле 
предвид заземените ставови на Уставниот суд, во пове-
ќе предмети, од областа на заштитата на авторските 
права. Неговите слободи и права биле ограничени 
спротивно на Бернската конвенција и членовите 14,15, 
135 став 1 и 137 од Законот за авторското право и срод-
ните права. 

Со оглед на наведеното, според подносителот на 
барањето судовите неоправдано се ставиле во заштита 
на обвинетото правно лице–Здружението за заштита на 
авторски музички права (ЗАМП) и со побиваните пре-
суди го дерогирале авторското право, односно слобода-
та на изразување во уметноста на подносителот „сло-
бодно да избира и определува за конкретен жанр на 
своето авторско дело“.  

Во поднесокот од 13.10.2015 година, подносителот 
на барањето уште еднаш појаснува дека станувало збор 
за директна повреда на неговото морално право, кое 
било лично и делувало erga omnes, а тргнувајќи од нес-
порниот факт дека ЗАМП од него неовластено изврши-
ло определување-преутврдување, односно измена на 
жанрот на авторското дело, чии атрибути од него биле 
определени во нотарскиот записник ОДУ.бр.75 од 
27.07.2000 година. Ова било кривично дело според чле-
нот 157 од Кривичниот законик од каде произлегувало 
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дека ЗАМП посегнало по, со Устав загарантираното 
морално, авторско право на подносителот на барањето. 
Во овој поднесок се укажува на ставовите на Уставни-
от суд изразени во постапувањето по конкретни пред-
мети. 

Инаку, предметното барање за заштита на слободи-
те и правата содржи сосема идентични наводи како ба-
рањето кое беше предмет на анализа и оцена во поста-
пката по предметот У.бр.1/2015. Новина во ова барање 
се само наводите кои се однесуваат на постапувањето и 
пресудата на Апелациониот суд Скопје. 

4. Судот на седницата врз основа на доставената и 
прибавена документација во текот на претходната по-
стапка ја утврди следната фактичка состојба:   

Основниот суд Скопје-I Скопје, постапувал по суп-
сидијарниот обвинителен акт на оштетениот Славе Ди-
митров од Скопје како тужител, против обвинетите: 
Здружението за заштита на авторски и музички права 
ЗАМП и обвинетиот Зоран Васковски од Скопје за кри-
вично дело Повреда на авторското право и сродни пра-
ва по член 157 став 4 в.в. со став 1 в.в. со член 45 од 
Кривичниот законик. 

Со пресудата К.бр.2171/14 од 16 декември 2014 го-
дина обвинетите, согласно член 368 точка 1 од Законот 
за кривичната постапка биле ослободени од обвинение 
дека во повеќе наврати и тоа од 2000 до 2005 година 
посегнале по туѓо авторско право на начин што нас-
проти уредно определената категоризација на автор-
ските дела, од страна на оштетениот (подносител на ба-
рањето) Славе Димитров со Нотарски акт ОДУ. Бр. 
75/00 од 26.07.2000 година, злоупотребувајќи ги даде-
ните законски овластувања за застапување на автор-
ските имотни интереси на Славе Димитров, без негово 
барање или дозвола, ги прекатегоризирале неговите ав-
торски дела. Со тоа ја намалиле висината на бодовите 
на користените авторски дела на оштетениот, при што 
прибавиле значителна имотна корист од 3.272.811,05 
денари, а на штета на авторот Славе Димитров, со кои 
дејствија обвинетите би сториле кривично дело: Повре-
да на авторско право и сродни права по член 157 став 4 
в.в. со став 1 в.в. со член 45 од Кривичниот законик. 

Обвинетите се ослободени од обвинението затоа 
што делото за кое се обвинуваат не е кривично дело 
според Законот. 

Согласно член 93 став 3 од Законот за кривичната 
постапка, оштетениот како тужител се задолжува да 
плати 1.500,00 денари на име судски паушал. 

Согласно член 102 став 2 од Законот за кривичната 
постапка, оштетениот Славе Димитров од Скопје се 
упатува имотно правното барање да го оствари во спор. 

Првостепениот суд постапувајќи по предметното 
супсидијарно обвинение ценејќи ги доказите секој пое-
динечно и во врска со другите докази нашол дека дело-
то за кое се обвинуваат обвинетите не е кривично дело 
според Законот. Имено, според Судот обвинетите не ги 
злоупотребиле дадените овластувања од тужителот, 
бидејќи категоризирањето на авторските дела на суп-
сидијарниот тужител било направено во целост според 
актите на обвинетото правно лице-ЗАМП. Првостепе-
ниот суд дава свој осврт по однос на временското ва-
жење и примена на законите кои биле од значење за 
предметот на судската анализа и оцена. Судот оценил 
дека надлежните органи на Здружението навремено по-
стапувале по однос на барањата и приговорите на авто-
рот Славе Димитров. Според Судот обвинетите, со ни-
ту едно дејствие, неовластено не објавиле, прикажале, 
дистрибуирале, репродуцирале, изведувале, емитувале, 
ниту пак го деформирале, сакателе или менувале ав-
торското право на тужителот Славе Димитров, односно 
неговото авторско дело. Бидејќи обвинетите постапиле 
согласно дадените овластувања, според првостепениот 
суд единствено можело да стане збор само за колектив-

но остварување на авторските права, а тоа било токму 
прибирањето и распределбата на авторските надомес-
тоци од користењето на авторското дело. 

Апелациониот суд Скопје со пресудата КЖ. бр. 
332/15 од 27.05.2015 година ги одбил како неосновани 
жалбите на супсидијарниот тужител и на неговиот пол-
номошник и ја потврдил во целост првостепената пре-
суда. Судот имајќи ги предвид околностите во врска со 
дејствијата што им се ставале на товар на обвинетите, 
содржината на авторските права според Законот за ав-
торското право и сродните права, битните елементи на 
кривичното дело кое им се ставало на товар, заклучил 
дека определувањето, односно категоризацијата не 
претставува повреда на авторските права од кривично 
правен аспект, бидејќи во таа насока не постоело неов-
ластено објавување, прикажување, изведба и слично. 
Бидејќи истите постапиле согласно законските пропи-
си и правните акти, според Апелациониот суд Скопје 
обвинетите не посегнале по неспорните права на авто-
рот, ниту пак ја довеле во прашање интелектуалната и 
индивидуалната врска на авторот со неговото дело, по-
ради што Судот не ги прифатил жалбените наводи за 
погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и 
повреда на Кривичниот законик. 

5. Со членот 50 од Уставот на Република Македо-
нија, е утврдено дека секој граѓанин може да се повика 
на заштита на слободите и правата утврдени со Уста-
вот пред судовите и пред Уставниот суд на Република 
Македонија во постапка заснована врз начелото на 
приоритет и итност. Исто така, се гарантира судска 
заштита на законитоста на поединечните акти на 
државната управа и на другите институции што вршат 
јавни овластувања. 

Согласно членот 110 алинеја 3 од Уставот, Устав-
ниот суд на Република Македонија, ги штити слободи-
те и правата на човекот и граѓанинот што се однесува-
ат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јав-
ното изразување на мислата, политичкото здружување 
и дејствување и забраната на дискриминација на граѓа-
ните по основ на пол, раса, верска, национална, соци-
јална и политичка припадност. 

Согласно членот 51 од Деловникот на Уставниот 
суд на Република Македонија, секој граѓанин што сме-
та дека со поединечен акт или дејство му е повредено 
право или слобода утврдени со член 110 алинеја 3 од 
Уставот на Република Македонија, може да бара заш-
тита од Уставниот суд во рок од 2 месеци од денот на 
доставувањето на конечен или правосилен поединечен 
акт, односно од денот на дознавањето за преземање 
дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 
години од денот на неговото преземање. 

Конвенцијата за заштита на правата на човековите 
права и основните слободи на Советот на Европа е ра-
тификувана со Закон објавен во "Службен весник на 
Република Македонија" бр.11/1997. 

Според членот 10 од Конвенцијата, секој човек има 
право на слобода на изразувањето. Ова право ги опфаќа 
слободата на мислење и слободата на примање и пренесу-
вање информации или идеи, без мешање на јавната власт 
и без оглед на границите. Овој член не ги спречува држа-
вите на претпријатијата за радио, филм и телевизија да им 
наметнуваат режим на дозволи за работа. 

Остварувањето на овие слободи, кое што вклучува 
обврски и одговорности, може да биде под определени 
формалности, услови, ограничувања и санкции предви-
дени со закон, кои во едно демократско општество 
претставуваат мерки неопходни за државната безбед-
ност, територијалниот интегритет и јавната безбедност, 
заштитата на редот и спречувањето на нереди и злос-
торства, заштитата на здравјето или моралот, угледот 
или правата на другите; за спречување на ширење на 
доверливи информации или за зачувување на авторите-
тот и непристрасноста на судењето. 
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Во конкретниов случај, подносителот на барањето 
смета дека со наведените пресуди му била повредена 
слободата на изразувањето во сферата на уметничкото 
убедување, односно станува збор за барање на заштита 
на слободата на уметничкото изразување во смисла на 
цитираните одредби. 

Во таа насока пред Судот се постави прашањето да-
ли станува збор за повреда на слобода на уметничко 
изразување од страна на првостепениот и второстепе-
ниот суд, со дејствија на судовите кои одат во насока 
на попречување на уметникот, односно авторот на би-
ло кој начин да го остварува и манифестира своето 
уметничко изразување. Судот оцени дека во овој пред-
мет тоа не е случај, а од причина што авторот Славе 
Димитров не бил попречуван во создавањето на автор-
ското дело, од страна на судовите, кое нешто и самиот 
не го спори. Тој смета дека судовите со ослободителна-
та одлука дале заштита на обвинетите во кривичниот 
предмет, иако тие направиле прекатегоризирање на не-
говото авторско дело со намалување на вредноста на 
висината на бодовите за користење на делото поради 
што тој остварил помала имотна корист за износ од 
3.272.811,00 денари. 

Според оцена на Судот прашањето дали судовите 
правилно ги примениле одредбите од Законот за кри-
вичната постапка, Кривичниот законик и други матери-
јални закони е прашање кое навлегува во повисока 
инстанциона контрола во работата на редовните су-
дови, за што Уставниот суд нема надлежност да поста-
пува. Прашањето пак колкава имотна корист би оства-
рил авторот ако категоризацијата на авторското дело 
била направена под поинакви околности и на поинаков 
начин не е прашање од уставно-судски карактер, туку е 
фактичко прашање за кое, исто така Уставниот суд не-
ма надлежност да одлучува. Конечно, начинот на кој 
некое авторско дело ќе биде категоризирано или пак 
прекатегоризирано, не е прашање кое допира до облас-
та на слободата на уметничкото изразување, туку е 
прашање на конкретна примена на законите и подза-
конските акти кои ја уредуваат областа на авторските и 
други стварни права. Според тоа судовите не направи-
ле повреда на слободата на уметничкото изразување 
при донесувањето на нападнатите пресуди. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа 
Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ива-
новски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 
 

У. бр. 65/2015 Претседател 
18 ноември  2015 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 
 Елена Гошева, с.р. 

_________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

6094. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2006, 35/2008 и 150/2010) и член 44 од Законот за 
Судски совет на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 
100/2011, 20/2015 и 61/2015), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
9.12.2015 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 

СУД СТРУМИЦА 
 
1. За претседател на Основен суд Струмица е из-

брана: 
Марина Абрашева - судија на Основен суд Стру-

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

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

 
Бр. 08-2143/1 Судски совет 

9 декември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
_________ 

6095. 
Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно член 44 став 2 од Законот за судовите 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 58/06, 35/08 и 150/10) и член 46 
став 2 од Законот за Судски совет на Република Маке-
донија („Сл.весник на РМ“ бр. 60/06, 150/10, 100/11, 
20/15 и 61/150, на седницата одржана на ден 9.12.2015  
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
Бројот на судиите - поротници во основните и апе-

лационите судови во Република Македонија се утврду-
ва така што: 

Бројот на судиите - поротници во Апелациониот 
суд Битола се утврдува на 40 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Апелациониот 
суд Гостивар се утврдува на  20 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Апелациониот 
суд Скопје се утврдува на 50 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Апелациониот 
суд Штип се утврдува на  40 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Битола се утврдува на 60 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Крушево се утврдува на  15 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Охрид се утврдува на  60 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Прилеп се утврдува на 50  судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Ресен се утврдува на 15 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Струга се утврдува на 30 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Гостивар се утврдува на 22 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Дебар се утврдува на 15 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Кичево се утврдува на 20 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Тетово се утврдува на 40 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Велес се утврдува на 50 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Гевгелија се утврдува на 22 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Кавадарци се утврдува на 24 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Кратово се утврдува на 15 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Крива Паланка се утврдува на 12 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Куманово се утврдува на 46 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Неготино се утврдува на 12 судии-поротници;  
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Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Скопје 1 Скопје се утврдува на 200 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Скопје 2 Скопје се утврдува на 140 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Берово се утврдува на 10 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Виница се утврдува на 12 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Делчево се утврдува на 20 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Кочани се утврдува на 35 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Радовиш се утврдува на 11 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Свети Николе се утврдува на 12 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Струмица се утврдува на 25 судии-поротници;  

Бројот на судиите - поротници во Основниот суд 
Штип се утврдува на 50 судии-поротници. 

        
Бр. 02-2158/1 Судски совет 

10 декември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
_________ 

6096. 
Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 31 став 1 алинеја 3, член 47 став 1 т.1 од Законот 
за Судскиот совет на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015)  в.в. со  член  73 
став 1 алинеја 1 од Законот за судовите („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008  и 
150/2010), на ден 9.12.2015 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на  

Мираљем Асани, судија на Апелациониот суд Гости-
вар, по сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата како судија 
заклучно со 9.12.2015 година. 

Решението ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 
 

Бр. 02-2087/2 Судски совет 
10 декември 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Бранко Ушковски, с.р. 

_________ 
6097. 

Врз основа на член 52 в.в. со член 14 став 2 од Зако-
нот за Советот за утврдување на факти и покренување 
на постапка за утврдување на одговорност за судија 
(„Службен весник на РМ“ бр.20/2015), Комисијата за 
спроведување на избори на членови на Советот за ут-
врдување на факти и покренување на постапка за ут-
врдување одговорност за судија, на ден 14.12.2015  го-
дина го донесе следното, 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СО-
ВЕТОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ПОКРЕ-
НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ОД-
ГОВОРНОСТ ЗА СУДИЈА ОД РЕДОТ НА ПЕНЗИО-
НИРАНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ 

 
I 

Се спроведува избор на член на Советот за утврду-
вање на факти и покренување на постапка за утврдува-
ње на одговорност за судија од редот на пензионирани-
те универзитетски професори. 

II 
Изборот ќе се одржи на ден 28.12.2015 година. 
 

III 
Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведу-

вање на избори на членови на Советот за утврдување 
на факти и покренување на постапка за утврдување  
одговорност за судија.  

 
IV 

Решението влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Комисија за спроведување на 

избори на членови на Советот 
 за утврдување на факти и 

покренување на постапка 
 

Бр. 07-72/2 
за утврдување одговорност  

за судија 
14 декември 2015 година Претседател, 

Скопје Алексадра Зафировска, с.р. 
_________ 

 
6098. 

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

О Г Л А С 
- За избор на 2 (двајца) судии на Вишиот  

управен суд 
 
Кандидатите за избор на судија треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006), в.в. со чл.15 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), како и по-
себниот услов од член 17 став 2 алинеја 2 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за судовите 
(„Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). 

Образецот за пријава може да се подигне во елек-
тронска форма на WEB страната на Судскиот совет на 
Република Mакедонија на следната адреса: 
http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc.  

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со 
лекарско уверение за оценка на општата здравствена 
способност издадено од овластена медицинска устано-
ва во Република Македонија кое не е постаро од една 
година, да ги достават до Судскиот совет на Република 
Македонија, ул.„Вељко Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 
дена од денот на објавувањето во „Службен весник на 
РМ“. 

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 („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос 
на термините за полагање на тестовите, кандидатите 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 кандида-
тите. 

     
Бр.08-2156/1 Судски совет 

10 декември 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 
6099. 

Врз основа на член 6 став 1 алинеја 6, член 18 став 
1 алинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 11, во врска со 
член 6 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и 
член 15 став 1 алинеја 7 од Деловникот за работа на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност 
со Заклучокот на Советот на Агенцијата 02-6929/3 од 
11.12.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги на својата 39-та сед-
ница одржана на 11.12.2015 година, донесе: 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДА-
НОСТА И СЛУШАНОСТА НА ПРОГРАМИТЕ, ОД-
НОСНО ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА РАДИО-
ДИФУЗЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

БР.01-6582/1 ОД 27.12.2014 ГОДИНА 
 

Точка 1 
Во делот II ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ, насловот „МЕ-

РЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ 
СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВААТ ПРОГРАМА НА 
ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИ-
ЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС И НА ЈАВНОТО РАДИОДИ-
ФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОТЕ-
ЛЕВИЗИЈА“ се менува и гласи „ЕЛЕКТРОНСКО МЕ-
РЕЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКАТА ПУБЛИКА“. 

 
Точка 2 

Во точка 3.2. се бришат зборовите „Асоцијацијата 
на огласувачите“. 

 
Точка 3 

Во точка 5 се брише потточката 5.8. 
 

Точка 4 
Во точката 7 зборовите „мерењата на гледаноста на 

програмите, односно програмските сервиси на радио-
дифузерите што емитуваат телевизиска програма на 
државно ниво преку дигитален терестријален мултип-
лекс и на Јавното радиодифузно претпријатие Маке-
донска радиотелевизија“ се заменуваат со зборовите 
„активностите во врска со електронското мерење на те-
левизиската публика“. 

 
Точка 5 

Во точката 8 во потточката 8.2. зборовите „ќе ги 
спроведува мерењата на гледаноста на програмите, од-
носно програмските сервиси на радиодифузерите што 
емитуваат телевизиска програма на државно ниво пре-
ку дигитален терестријален мултиплекс и на Јавното 
радиодифузно претпријатие Македонска радиотелеви-
зија“ се заменуваат со зборовите „ќе го спроведува 
електронското мерење на телевизиската публика“. 

 
Точка 6 

Точката 9 се брише. 
 

Точка 7 
Во точката 10 зборовите „ќе ги спроведува мерења-

та на гледаноста на програмите, односно програмските 
сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизис-

ка програма на државно ниво преку дигитален терес-
тријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно прет-
пријатие Македонска радиотелевизија“ се заменуваат 
со зборовите „ќе го спроведува електронското мерење 
на телевизиската публика“. 

 
Точка 8 

Во точката 11 зборовите „ќе ги спроведува мерења-
та на гледаноста на програмите, односно програмските 
сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизис-
ка програма на државно ниво преку дигитален терес-
тријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно прет-
пријатие Македонска радиотелевизија“ се заменуваат 
со зборовите „ќе го спроведува електронското мерење 
на телевизиската публика“. 

 
Точка 9 

Точката 13 се брише. 
 

Точка 10 
Во точката 14 зборовите „ќе ги спроведува мерења-

та на гледаноста на програмите, односно програмските 
сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизис-
ка програма на државно ниво преку дигитален терес-
тријален мултиплекс и на Јавното радиодифузно прет-
пријатие Македонска радиотелевизија“ се заменуваат 
со зборовите „ќе го спроведува електронското мерење 
на телевизиската публика“. 

Во вториот став на оваа точка зборовите „5 (пет)“ 
се заменуваат со зборовите „7 (седум)“. 

Третиот став на оваа точка се брише. 
 

Точка 11 
Точката 15 се менува и гласи: „Начинот на којшто 

ќе се пресметува износот што за користење на подато-
ците од мерењето треба да го плати секој член на Ко-
митетот го утврдуваат членовите на Комитетот со по-
себен акт, кој го одобрува директорот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги и Јавното радиодифузно претпријатие Македон-
ска радиотелевизија ќе склучат договори со Македон-
скиот комитет за мерење на публиката согласно Зако-
нот за јавни набавки. 

Членовите на Комитетот со посебен акт, кој го 
одобрува директорот на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, ги утврдуваат и правилата 
врз основа на кои ќе се пресметува износот што треба 
да го платат корисниците на податоците од електрон-
ското мерење на публиката коишто не се членови на 
Комитетот.“ 

 
Точка 12 

Точката 19 се менува и гласи: „Податоците за гле-
даноста на телевизиските станици што не се предмет 
на електронското мерење, Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги ќе ги обезбедува преку ре-
довни истражувања на публиката, кои ќе ги спроведува 
истражувачка агенција избрана согласно Законот за 
јавни набавки“.  

 
 

Бр. 01-6982/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
11 декември 2015 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
6100. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енерге-

тика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 

79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 , 33/2015 и 192/2015), 

член 28 од Законот за акцизите (“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, 55/2011, 

135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Зако-

нот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на 

РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 

101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 

102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Зако-

нот за животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 

53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-

вање и уплатување на надоместокот за задолжителни ре-

зерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при 

увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен 

весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комиси-

ја за енергетика на Република Македонија, на седницата 

одржана на 14.12.2015 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 26,304 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 28,016 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 23,228 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 22,815 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС         до 13,747 
  

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 62,50 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 64,50 

б) Дизел гориво                ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 46,50 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 35,50 

 

г) Мазут          ден/кг 

- М-1 НС          до 17,743 

 

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 
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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 21,992 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98      до 21,975 

 

б) Дизел гориво        ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,149 

 

в) Масло за горење       ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 

 

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 15.12.2015 

година 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. 02-2253/1  

14 декември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

6101. 

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, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за 

повластени производители на електрична енергија од 

обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 

постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-

ство, градежништво, трговија и угостителски услуги 

АК - ИНВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт 

Тетово, за користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 11.12.2015 го-

дина, 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, градежништво, 

трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, AK - 

INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, со седиште 

на ул. Борис Кидрич, бр.1-Канцеларии/14-16, Тетово, 

му се одобрува користење на повластена тарифа на 

електрична енергија произведена од хидроелектроцен-

тралата МХЕЦ „Вејачка река“  со реф. бр. 93  со инста-

лирана моќност од 1306,4 kW и со локација на КП 

бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина Тетово. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, гра-

дежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИН-

ВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, 

со седиште на ул. Борис Кидрич, бр.1-Канцеларии/14-

16, Тетово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-82; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕЦ „Вејачка река“  со реф. бр. 93; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина Тетово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 

1306,4 kW (една генераторска единица со моќност од 

1306,4 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.436.000 kWh; 

- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

от производител: повластена тарифа која што важела 

на денот на донесување на решението за стекнување на 
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привремен статус на повластен производител на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ ВЕЈЦЕ“ - 

реф.бр. 93, УП1 бр. 08-289/12 од 08.05.2013 година, од-

носно се одобрува користење на повластените тарифи 

за одделните блокови, според следната табела: 

 

Блок 
Kоличинa на испорачана 
електрична енергија по 

блокови (kWh) 

Повластена 
тарифа за 

испорачаната 
електрична 
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 

 
- период на користење на повластената тарифа: 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 7 дена од денот на 
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
УП1 Бр. 08-155/15  

11 декември 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
6102. 

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, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 
33/15 и 192/15) и член 17, став 1 од Правилникот за 
повластени производители на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), 
постапувајќи по барањето на Друштвото за производ-
ство, градежништво, трговија и угостителски услуги 
АК - ИНВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт 
Тетово, 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 11.12.2015 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, градежништво, 

трговија и угостителски услуги АК - ИНВЕСТ, AK - 
INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, со седиште 

на ул. Борис Кидрич, бр.1-Канцеларии/14-16, Тетово, 
му се издава решение за стекнување на статус на пов-
ластен производител на електрична енергија произве-
дена од обновливи извори на енергија за хидроелектро-
централата МХЕЦ „Вејачка река“ со реф. бр. 93 со 
инсталирана моќност од 1306,4 kW и со локација на 
КП бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина Тетово. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, гра-

дежништво, трговија и угостителски услуги АК - ИН-

ВЕСТ, AK - INVEST ДООЕЛ експорт - импорт Тетово, 

со седиште на ул. Борис Кидрич, бр.1-Канцеларии/14-

16, Тетово; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-82; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕЦ „Вејачка река“ со реф. бр. 93; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.1006/16, КО Вејце с.Вејце, Општина Тетово;  

- инсталирана моќност на електроцентралата: 

1306,4 kW (една генераторска единица со моќност од 

1306,4 kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 4.436.000 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

18.12.2035 година. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-

га неговото извршување. 

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на 

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

УП1 Бр. 08-154/15  

11 декември 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
6103. 

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14 и 192/15), 

Државниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 

Д В И Ж Е Њ Е Т О  Н А  И Н Д Е К С О Т  

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-ноември 2015 година, во од-

нос на просечните цени на мало во 2014 година изнесу-

ва -1,3%. 

 

  

 Директор,  

 Лидија Костовска, с.р. 
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