
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

4528. Одлука за изменување на Одлуката 

за прогласување на Споменичката 

целина Антички град „Скупи”, во 

Скопје за културно наследство од 

особено значење, поткатегорија го-

лемо значење .......................................  2 

4529. Одлука за престанок и давање на 

трајно користење на движни ствари  

на Универзитетoт „Мајка Тереза“ 

во Скопје ..............................................  3 

4530. Програма за финансирање на прог-

рамските активности  на здружени-

ја и фондации со цел промовирање 

на меѓуетнички односи за 2017 го-

дина ......................................................  30 

  Стр. 

4531. Одлука за изменување на Одлуката 

за запирање на исплата на средства 

за редовно годишно финансирање 

од Буџетот на Република Македо-

нија на политички партии ................... 30 

4532. Упатство за изменување и допол-

нување на Упатството за начинот 

на водење, заштита и чување на ма-

тичните книги и списи, издавање на 

изводи, уверенија, преписи и копии 

врз основа на матичните книги, во-

дење постапка и составување на за-

писник за најдено дете, обновува-

ње на уништени, оштетени или ис-

чезнати  матични книги,  како  и за   

Број 203 10 ноември 2016, четврток година LXXII 



 Стр. 2 - Бр. 203                                                                                    10 ноември 2016 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4528. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, до-

несе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СПОМЕНИЧКАТА ЦЕЛИНА АНТИЧКИ 

ГРАД „СКУПИ”, ВО СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, 

ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Одлуката за прогласување на Споменичката целина Антички град „Скупи”, во Скопје за културно нас-

ледство од особено значење, поткатегорија големо значење (,,Службен весник на Република Македонија„„ бр. 

176/16), во член 6 став 1 во точката 2) по зборот “постојните“ се додава зборот “современи“. 

Во точката 3) по зборовите: „реконструкција на“ се додаваат зборовите: „постојните современи“. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

          Бр. 42-8405/1 Заменик на претседателот 

  1 ноември 2016 година на Владата на Република 

               Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

 

  Стр. 
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Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   
НА УНИВЕРЗИТЕТOТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор му прес-
танува користењето на следните движни ствари: 
 

4529. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот 

„Мајка Тереза“ во Скопје. 
 

Член 3 
Заменикот на претседателот на Владата задолжен за спроведување на Рамковниот договор, склучува до-

говор со Ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за 
движни ствари од член 1 од оваа одлука.  

 
Член 4 

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

 
   Бр. 42-8396/1                                                                                         Заменик на претседателот  

1 ноември 2016 година                                                                                     на Владата на Република 
     Скопје                                                                                                               Македонија, 
                                                                                                                   м-р Никола Попоски, с.р. 
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4530. 
Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здру-

женија и фондации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/10, 135/11 и 55/16), а во врска со 
член 20 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на 
Република Македонија за 2017 година (,,Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 191/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.10.2016 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АК-
ТИВНОСТИ  НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ 
СО ЦЕЛ ПРОМОВИРАЊЕ НА МЕЃУЕТНИЧКИ 

ОДНОСИ ЗА 2017 ГОДИНА 
 
1. Со оваа програма се утврдува намената на сред-

ствата обезбедени во Буџетот на Република Македони-
ја за 2017 година, раздел 04010 - Секретаријат за спро-
ведување на Рамковниот договор на Владата на Репуб-
лика Македонија, програма 2, потпрограма 21 - Промо-
ција на меѓуетнички односи, ставка 463 –Трансфери до 
невладини организации, кои се наменети за финансира-
ње на програмските активности на здруженија и фон-
дации, во вкупен износ од 11.300.000,00 денари. 

2. Средствата од точка 1 од оваа програма ќе се ко-
ристат за финансирање на програмски активности на 
здруженија  и фондации, преку грантови за програми 
(проекти) во следните приоритетни области: 

- Проекти наменети за градење доверба меѓу раз-
личните етнички заедници; 

- Проекти наменети за промоција на успешен сожи-
вот кај различните етнички заедници; 

- Проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката соработка во областа на културата ,спортот и об-
разованието; 

- Проекти наменети за унапредување на меѓуетнич-
ката толеранција;  

- Проекти наменети за унапредување на имплемен-
тацијата на Рамковниот договор; 

- Проекти наменети за анализа и мониторинг на им-
плементацијата на Рамковниот договор. 

3. Оваа програма ќе се реализира од страна на Сек-
ретаријатот за спроведување на Рамковниот договор на 
Владата на Република Македонија. 

4. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат 
доделени средства согласно оваа програма, по завршу-
вањето на своите програмски активности ќе достават 
извештај за користење на средствата до Секретаријатот 
за спроведување на Рамковниот договор на Владата на 
Република Македонија, најдоцна до 31 јануари 2018 го-
дина. 

5. Секретаријатот за спроведување на Рамковниот 
договор на Владата на Република Македонија ќе дос-
тави Извештај за реализација на програмата до Владата 
на Република Македонија, со финансиски показатели и 
образложение на постигнатите резултати до 28 февруа-
ри 2018 година. 

6. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2017 година. 

 
Бр. 42-8288/1 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

4531. 
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 
23/13), министерот за правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-

ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 

ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ 
 
Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија на политичките партии во Одлуката број 11-2302/2 
од 20 јули 2015 година престанува да важи за политич-

ката партија 
- НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА (не 

е доставен годишен финансиски извештај по член 27) 
 
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 
член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-
тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Македонија об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија” 
број 125/2015  од 24.7.2015 година, Државниот завод за 
ревизија достави до Министерството за правда допис 
број 24-11/58 од 8.4.2016 година со барање за запирање 
на забраната на исплатата на средствата за редовно го-
дишно финансирање на политичката партија која ја ис-
полнила обврската за финансиско известување за 2014 
година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 
дека политичката партија НАЦИОНАЛНА ДЕМОК-
РАТСКА ПРЕРОДБА ги исполнила целосно своите об-
врски за финансиско известување за 2014 година. 

Со оглед дека наведените политички партии ги ис-
полниле условите за запирање на забраната за исплата 
на средствата на политичките партии за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-
нија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финан-
сирање на политичките партии („Службен весник на 
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-
ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 
истата во „Службен весник на Република Македонија”. 

   

Бр. 11-221/15  
15 април 2016 година Министер за правда, 

Скопје м-р Валдет Џафери, с.р. 
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4532. 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ЗАШТИТА И 

ЧУВАЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ И СПИСИ, ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, УВЕРЕНИЈА, ПРЕПИСИ И 

КОПИИ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, ВОДЕЊЕ ПОСТАПКА И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗА-

ПИСНИК ЗА НАЈДЕНО ДЕТЕ, ОБНОВУВАЊЕ НА УНИШТЕНИ, ОШТЕТЕНИ ИЛИ ИСЧЕЗНАТИ 

МАТИЧНИ КНИГИ, КАКО И ЗА ОБРАСЦИТЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, РЕГИСТАРОТ НА МАТИЧ-

НИТЕ КНИГИ, ИЗВОДИТЕ И УВЕРЕНИЈАТА ШТО СЕ ИЗДАВААТ ВРЗ ОСНОВА НА МАТИЧНИТЕ  
КНИГИ 

          Бр. 23-3894/1 

17 октомври 2016 година                                                                                                       Министер за правда, 

             Скопје                                                                                                                          Валдет Џафери, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

4533. 

Врз основа на член 174-г став (8) од од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15 и 39/16), министерот за култура донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  

НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 34/16), Прилозите бр. 1, 2, 3 и 4 се заменуваат со нови Прилози бр. 1, 2, 3 и 4, кои се да-

дени во прилог и се составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

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

лика Македонија“. 

 

          Бр.52-10299/1  

  1 ноември 2016 година Министер за култура, 

             Скопје д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4534. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на  

31 октомври 2016  година, донесе  

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 9 став 5 од Законот за заклу-

чување на стечајните постапки остварени согласно со 

Законот за присилно порамнување, стечај и  ликвида-

ција и Законот за стечај („Службен весник на Републи-

ка Македонија” бр.12/2014). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-

цијатива на Игорчо Точев од Кочани, со Решение 

У.бр.87/2016 од 15 јуни 2016 година поведе постапка за 

оценување на уставноста на членот од Законот означен 

во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена 

затоа што пред Судот основано се постави прашањето 

за согласноста на оспорениот член од Законот со Уста-

вот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 9 

став 5 од оспорениот закон против решението на сте-

чајниот судија за распределба на имотот не е дозволено 

правото на жалба. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, владеењето на правото е темелна 

вредност на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Со Амандманот XXI е заменет членот 15 од Уста-

вот. Според став 1 на овој амандман, се гарантира пра-

вото на жалба против одлуки донесени во постапка во 

прв степен пред суд.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-

нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со Законот за заклучување на стечајните постапки 

отворени согласно Законот за присилно порамнување, 

стечај и ликвидација и Законот за стечај, се уредуваат 

постапката за утврдување на правен статус на беспра-

вен објект во стечајна постапка на имот на стечајниот 

должник, постапката за впаричување на имотот, како и 

условите за заклучување на стечајните постапки отво-

рени согласно со Законот за присилно порамнување, 

стечај и ликвидација (“Службен лист на СФРЈ“ број 

84/1989), Законот за стечај („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” број 55/1997, 53/2000, 37/2002 и 

17/2004) и Законoт за стечај („Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 34/2006, 126/2006, 84/2007 и 

47/2011). 

Според член 3 став 1 на овој закон, постапката за 

утврдување на правен статус на бесправен објект во 

стечајна постапка се поведува со поднесување на пред-

лог во вонпарнична постапка до вонпарничниот оддел 

во судот на чие подрачје се спроведува стечајната по-

стапка. Во согласност со ставот 2 на истиот член, пред-

логот од ставот 1 на овој член го поднесува стечајниот 

управник или лице определено со планот за реоргани-

зација на стечајниот должник, во рок од 15 дена од де-

нот на влегувањето во сила на овој закон.  

Во членот 5 од Законот се уредува постапката за 

донесување на решение за утврдување на правен ста-

тус на бесправен објект во стечајна постапка. Според 

ставот 5 на овој член, доколку предлогот е уреден, од-

носно по уредување на предлогот согласно со ставови-

те 1, 2 и 3 на овој член, судијата во рок од три дена ќе 

донесе решение со кое ќе утврди правен статус на об-

јект во стечајната постапка. Во согласност со ставот 6 

на истиот член, против решението од ставот 5 на овој 

член не е дозволена жалба.  

Според оспорениот член 9 од  Законот: 

(1) Доколку и втората продажба на имотот на сте-

чајниот должник не биде успешно завршена, стечајни-

от управник е должен во рок од осум дена од денот на 

неуспешната продажба да изготви план за распределба 

на подвижниот, недвижниот имот и побарувањата за 

кои правото на сопственост се впишува во соодветен 

регистар, односно јавна книга согласно со закон, а кои 

влегуваат во стечајната маса. Подвижниот имот за кој 

правото на сопственост не се впишува во соодветен ре-

гистар се распоредуваат на доверителите сразмерно на 

утврдените побарувања врз основа на проценетата 

вредност. Планот за распределба на имотот стечајниот 

управник го доставува во рок од три дена од денот на 

втората неуспешна продажба до стечајниот судија, сте-

чајното досие на должникот и објавува оглас во два 

најтиражни весници кои се дистрибуираат на терито-

ријата на Република Македонија во формат на полови-

на страница, и дека планот за распределба е депониран 

во стечајното досие и истовремено ги повикува довери-

телите да извршат увид во истиот. Доверителите имаат 

право да извршат увид во планот за распределба во рок 

од осум дена од денот на објавувањето на огласот во 

дневниот печат. 

(2) Со планот за распределба стечајниот управник 

врши распределба на подвижниот, недвижниот имот и 

побарувањата на начин што го определува идеалниот 

дел од имотот согласно со процентот на неговото ут-

врдено побарување. 

(3) Доверителот има право на приговор во рок од 

три дена на изготвениот план за распределба до стечај-

ниот судија, само по однос на висината на процентот 

на утврденото побарување и големината на идеалниот 

дел кој би му припаднал. 

(4) Стечајниот судија во рок од три дена од приемот 

на приговорот со решение одлучува по приговорот. Со 

истото решение стечајниот судија одлучува по предло-

жениот план за распределба. 
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(5) Против решението на стечајниот судија за рас-

пределба на имотот не е дозволено правото на жалба. 

(6) Правосилното решение од ставот (5) на овој 

член е основ за упис на правото на сопственост на нед-

вижниот имот во јавните книги во кои се упишува пра-

вото на сопственост. 

(7) Правосилното решение од ставот (5) на овој 

член е основ за упис на правото на сопственост на под-

вижниот имот и побарувањата во соодветните регистри 

согласно со закон. 

(8) Распределбата на имотот на стечајниот должник 

согласно со овој член не претставува промет. 

Според член 13 од Законот за вонпарнична поста-

пка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

9/2008), за постапување и одлучување во вонпарнична-

та постапка се надлежни основните судови. Во вонпар-

ничната постапка постапува судија поединец, ако со 

овој или со друг закон поинаку не е определено.  

Според член 21 од Законот, во вонпарничната по-

стапка судот одлучува со решение. Решението мора да 

биде образложено, освен во случаите кога се заснова 

врз претходна согласност на учесниците. Во соглас-

ност со член 22 на истиот закон, против решението до-

несено во прв степен, дозволена е жалба до повисокиот 

суд. Жалбата се поднесува во рок од 15 дена по прие-

мот на решението, ако со овој или со друг закон поина-

ку не е определено. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби, произ-

легува дека Уставот прокламира двостепеност во одлу-

чувањето на судовите, како една од гаранциите за обез-

бедување и јакнење на законитоста во остварувањето 

на слободите и правата на граѓаните. 

Уставот го гарантира ова право без оглед на видот 

на судот, територијата на која тој ја остварува надлеж-

носта или пак видот на споровите што се водат пред 

него, што значи дека ова право се гарантира секогаш 

кога е донесена одлука на суд во првостепена постапка.  

 Во согласност со наведената уставна гаранција, За-

конот за вонпарничната постапка пропишува право на 

жалба против решенијата на судот донесени во прв сте-

пен, на кој начин се операционализира уставната опре-

делба за двостепеност на судските постапки.  

Меѓутоа, видно од членот 9 став 5 од оспорениот 

закон, законодавецот го исклучил правото на жалба 

против решението со кое стечајниот судија врши рас-

пределба на имотот, што значи дека постапката зав-

ршува со донесување на наведеното решение од страна 

на првостепениот суд, без можност за уставно гаранти-

раната двостепеност на судската постапка. 

Ова дотолку повеќе што ова решение на кое е ис-

клучено правото на жалба е основ за упис на правото 

на сопственост на недвижниот имот во јавните книги 

во кои се упишува правото на сопственост. Оттука, до-

толку повеќе е неопходна контрола и двостепеност на 

постапката со цел ревизија на постапката на донесува-

ње на решението на стечајниот судија во прв степен, а 

што е задолжително во смисла на Амандман XXI од 

Уставот. 

Според овој амандман на Уставот, законодавецот е 

должен да овозможи право на жалба против секоја од-

лука на судот донесена во прв степен. Неспорно е дека 

законодавецот, во согласност со наведениот амандман 

на Уставот, во Законот за вонпарничната постапка, 

пропишал право на жалба против одлуките на судот 

донесени во прв степен, но очигледно, ова начело го 

исклучил во член 5 став 6 од Законот за заклучување 

на стечајните постапки отворени согласно Законот за 

присилно порамнување, стечај и ликвидација и Законот 

за стечај. Даденото образложение за целисходноста на 

оспореното законско решение не може да биде оправ-

дување за противуставноста на таквото решение. Вла-

деењето на правото, како темелна вредност на уставни-

от поредок на Република Македонија, се изразува пре-

ку цврстата уставна определба дека во Република Ма-

кедонија законите мораат да бидат во согласност со 

Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Поради наведеното, исклучувањето на можноста да 

се поднесе жалба  против решението на стечајниот су-

дија за распределба на имотот, според Судот, нема ус-

тавна оправданост, поради што Судот оцени дека чле-

нот 9 став 5   од Законот за заклучување на стечајните 

постапки отворени согласно Законот за присилно по-

рамнување, стечај и ликвидација и Законот за стечај ,  

не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3, Аман-

дман XXI и член 51 од Уставот.      

6. Тргнувајќи од наведеното 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.87/2016 Претседател 

31 октомври 2016 година на Уставниот суд на 

Скопје Република Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

4535. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 

став (1) и (2) од  Изборниот законик („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 

148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 

31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 

142/16), Државната изборна комисија на седницата од-

ржана на 7.11.2016 годинa, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 

I. Во одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, об-

јавени во „Службен весник на Република Македонија“ 

број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 
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6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Репуб-

лика Македонија број 89 од 9.5.2016 година, број 08-

1304/5 од 10.5.2016 година, број 08-2788/1 од 

28.10.2016 година и број 08-2788/3 од 03.11.2016 го-

дина,  Државната изборна комисија решавајќи по под-

несените барања за неприфаќање за извршување на 

должноста претседател, заменик претседател, член или 

заменик член во општинските изборни комисии поради 

здравствени или семејни причини, ги изврши следните 

измени и дополнувања:   

1. Во составот на Општинската изборна комисија 

БРВЕНИЦА,  членот ПЕТРЕ ПЕТРЕСКИ вработен во 

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделство-

то Битола, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ПЕТРЕ АТАНАСОВСКИ, 

вработен во Агенција за поттикнување на развојот на 

земјоделството Битола. 

Заменик членот ЛУМНИЈЕ ЗИБЕРИ вработена во 

Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, 

СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира АРЛИНДА ЗЕЌИРИ, 

вработена во Општина Тетово.                     

2. Во составот на Општинската изборна комисија  

КАВАДАРЦИ  заменик членот САВКА НЕЈКОВСКА 

ТАСЕВА вработена во Државна комисија за жалби по 

јавни набавки СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира СЛАВИЦА 

ИГНАТОВСКА вработена во Општина Кавадарци.  

3. Во составот на Општинската изборна комисија  

ГАЗИ БАБА, заменик членот МИТКО АЏИКОТАРЕВ, 

вработен во Општина Гази Баба СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира МИРОСЛАВ БОГ-

ДАНОВСКИ вработен во Агенција за планирање на 

просторот Скопје.                                    

4. Во составот на Општинската изборна комисија 

ПРОБИШТИП, заменик претседателот МАРЈАН МИ-

ТЕВСКИ, вработен во Министерство за финансии  СЕ 

РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира МИШО МА-

НЕВ  вработен  во Министерство за земјоделство, шу-

марство и водостопанство. 

5. Во составот на Општинската изборна комисија 

НОВО СЕЛО, заменик членот АТАНАС АТАНАСОВ, 

вработена во Општина Ново Село СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира АЦО КРЛЕВ врабо-

тена во Општина Ново Село. 

6. Во составот на Општинската изборна комисија 

ДЕБАР, членот  ШКУРТЕ КАДРИ  вработена  во Сек-

ретаријат за спроведување на рамковен договор СЕ 

РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира  АРМИРА КОЛАРИ вработе-

на во Општина Дебар. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, и на интернет страницата на Државна 

изборна комисија. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 
член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за член на  општинска  изборна комисија  може да под-
несе барање за изземање до Државна изборна  коми-
сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo  објавување 
во Службен весник на Република Македонија. 

  
Доставување на барање за изземање по пошта не е 

дозволено. 
 

Бр. 08-2788/5 Државна изборна комисија 
9 ноември 2016 година Претседател, 

Скопје Александар Чичаковски, с.р. 
  

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4536. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 5  и член 97 

став (8) од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија” број 
39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015) и член 5 став (1) 
од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени 
со универзална услуга („Службен весник на Република 
Македонија” број 185/2014), Директорот на Агенцијата 
за електронски комуникации на ден 8.11.2016 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР  
НА ДАВАТЕЛИ НА УНИВЕРЗАЛНА УСЛУГА 
 

Член 1 
Се објавува јавен тендер за избор на даватели на 

универзална услуга. 
 

Предмет на јавниот тендер 
 

Член 2 
Предмет на  јавниот  тендер  е избор на даватели на 

универзална услуга за секоја од следните услуги опфа-
тени со универзалната услуга и тоа: 

а) Поврзување на краен корисник на фиксна лока-
ција со јавна комуникациска мрежа; 

б) Обезбедување на целосен телефонски именик и 
целосна телефонска служба за информации; 

в) Обезбедување на јавни телефонски говорници 
или други јавни пристапни точки за обезбедување на 
говорни телефонски услуги. 

 

Број на даватели на универзалната услуга за обезбе-
дување на услугите предмет на јавниот тендер 

 
Член 3 

1. Услуга за поврзување на фиксна локација со јав-
на комуникациска мрежа 

 
Агенцијата за електронски комуникации објавува 

јавен тендер за избор на еден давател на универзална 
услуга што ќе обезбеди поврзување на фиксна локација 
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со јавна комуникациска мрежа, врз основа на негово 
разумно барање, што треба да биде во можност да под-
држи говор, факсимил и пренос на податоци со брзина 
од 2 Mb/s за дојдовна насока (downlink) што е доволна 
да се обезбеди ефикасен пристап на интернет,  како и 
обезбедување на соодветни услуги, терминална опрема 
за пристап до услугата, пренос на податоци со брзина 
доволна да се обезбеди ефикасен пристап на интернет-
за учениците со посебни образовни потреби во редов-
ните и посебните основни и средни училишта, во сог-
ласност со законите за основното и средното образова-
ние во Република Македонија. 

Давателот на универзалната услуга за поврзување 

на фиксна локација со јавна комуникациска мрежа, 

треба на секој краен корисник, врз основа на негово ра-

зумно барање, да му овозможи: 

- Појдовни и дојдовни говорни повици во нацио-

налниот (домашниот) и меѓународниот телефонски со-

обраќај, 

- Комуникација преку факсимил машина и 

- Пренос на податоци со брзина од најмалку 2Мb/s 

за дојдовна насока (dоwnlink) што е доволна да се обез-

беди ефикасен пристап на интернет. 

Давателот на универзална услуга за обезбедување 

на појдовни и дојдовни говорни повици при обезбеду-

вањето на услугите треба да ги има предвид потребите 

на лицата со инвалидитет со преземање на соодветни 

мерки, а со цел да им обезбеди пристап до услугите и 

прифатливост на цените на услугите екввалентни на 

оние што ги имаат другите крајни корисници во Репуб-

лика Македонија. 

Давателот на универзална услуга за обезбедување 

на појдовни и дојдовни говорни повици треба на лица-

та со оштетен слух или на лицата со сериозни говорни 

проблеми да им понуди терминална опрема, по цена 

базирана на трошок, која ќе им овозможи повици ед-

накви на говорните, како на пример праќање на тексту-

ални пораки или на некој друг визуелен начин, како на 

пример интернет киосци. Секоја поправка или замена 

на терминалната опрема ќе биде извршена бесплатно 

од страна на давателот на универзалната услуга, освен 

ако се докаже дека претплатникот ја злоупотребил тер-

миналната опрема. 

Давателот на универзална услуга на обезбедување 

на појдовни и дојдовни говорни повици треба да обез-

беди за слепите лица и лицата кои имаат сериозни 

проблеми со видот можност за примање бесплатни ин-

формации за цената на услугите или за нивната послед-

на телефонска сметка со бирање на посебен број опре-

делен со Планот за нумерација на јавните комуника-

циски мрежи и услуги на Република Македонија. 

Давателот на универзалната услуга за обезбедување 

на појдовни и дојдовни говорни повици треба да овоз-

можи за лицата со инвалидитет, на нивно барање, пла-

ќањето на сметката за обезбедената универзална услуга 

да се изврши на адресата на која што живее лицето. 

Давателот на универзалната услуга треба на сите 

редовни и посебни основни и средни училишта во Ре-

публика Македонија, по нивно разумно барање и по 

цени базирани на трошок да им обезбеди соодветни ус-

луги, терминална опрема за пристап до услугата пре-

нос на податоци со брзина од 2 Мb/s за оние ученици 

кои што од овие училишта се идентификувани како 

ученици со посебни образовни потреби.  

Давателот на универзална услуга треба да ги нуди 

услугите со следните минимални услови за квалитет: 

- Времето на воспоставување на услугата на фиксна 

локација не може да биде подолго од 60 дена за 99% 

реализирани прилкучоци во една календарска година 

од што не може да биде подолго од 30 дена за 95% реа-

лизирани приклучоци во една календарска година. 

- Зачестеноста на пријавени дефекти на претплат-

ничка линија не смее да надмине вредност од 15% во 

една календарска година. 

- Времето за отстранување на пријавен дефект на 

претплатничка линија не може да биде подолго од 24 

часа за 80% пријавени дефекти во една календарска го-

дина. 

- Отстранувањето на пријавени дефекти на прис-

тапните линии до службата што го опслужува 

единствениот број за итни повици Е-112 има предност 

во однос на отстранувањето на сите други видови на 

пријавени дефекти во текот на 24 часа секој ден во не-

делата во согласност со посебен пропис со кој се регу-

лира работењето на службата што го опслужува 

единствениот број за итни повици Е-112, како и прис-

тапните линии до службите од јавен интерес во Репуб-

лика Македонија (со повикувачки број од серијата 19х) 

- Зачестеноста на неуспешни повици во јавната 

електронска комуникациска мрежа нa давателот на 

универзална услуга не може да премине вредност од 

2% во една календарска година. 

- Просечното време на воспоставување на повик во 

јавната електронска комуникациска мрежа на давате-

лот на универзална услуга не може да премине вред-

ност од три секунди во една календарска година. 

- Времето на воспоставување на повик во јавната 

електронска комуникациска мрежа на давателот на 

универзална услуга во која се воспоставени 80% пови-

ци во една календарска година не може да премине 

вредност од пет секунди. 

- Просечното време на јавување на лицето-оператор 

од надлежната служба на операторот на јавната теле-

фонска мрежа не може да премине вредност од 15 се-

кунди во една календарска година. 

- Процентот на повици на кои лицата-оператори од-

говориле во период до 20 секунди не може да биде по-

мал од 80% во една календарска година. 

- Зачестеноста на приговори за износот на сметката 

за обезбедена универзалната услуга не може да биде 

поголема од 0,5% во една календарска година. 

 

2. Обезбедување на целосен телефонски именик  

и целосна телефонска служба за информации 

 

Агенцијата за електронски комуникации објавува 

јавен тендер  за избор на еден или повеќе давател/и на 

универзална услуга за обезбедување на целосен теле-

фонски именик за телефонските претплатници во Ре-
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публика Македонија и целосна телефонска служба за 

информации,. Целосната телефонска служба за инфор-

мации е должна да им обезбеди информации од целос-

ниот телефонски именик на сите крајни корисници во 

Република Македонија, вклучувајќи ги и корисниците 

на јавните телефонски говорници.  

Давателот на универзална услуга за обезбедување 

целосен телефонски именик го обезбедува целосниот 

телефонски именик во печатена и/или електронска 

форма. 

Целосниот телефонски именик треба да содржи по-

датоци особено за: 

- телефонските претплатници кои се граѓански 

лица: име, презиме, евентуално титулар, адреса и теле-

фонски број; 

- телефонските претплатници што се правни или 

физички лица: назив, седиште, адреса на сите деловни 

единици (доколку ги има) со соодветните телефонски 

броеви, а најмалку еден телефонски број за секоја ад-

реса. 

Давателот на универзална услуга за обезбедување 

на целосен телефонски именик треба податоците за 

претплатниците на различни оператори да ги прикаже 

на идентичен и недискриминаторски начин во целос-

ниот телефонски именик. Во целосниот телефонски 

именик кој е достапен во електронска форма промени-

те на податоците за претплатниците се прикажуваат во 

рок не подолг од 24 часа од приемот на променетите 

податоци и истиот се ажурира постојано. 

Податоците за претплатниците од целосниот теле-

фонски именик треба да им бидат на располагање на 

сите даватели на телефонски именици, како и на теле-

фонската служба за информации од целосниот теле-

фонски именик, на транспарентен и недискриминатор-

ски начин и по цени базирани на трошоци. Податоците 

за претплатниците од целосниот телефонски именик 

можат да бидат користени само за онаа намена за која 

претплатникот му дал писмена согласност на својот 

оператор, како и во случаи утврдени со закон. 

Давателот на универзална услуга податоците за 

претплатниците во целосниот телефонски именик ќе ги 

добива од операторите, кои во согласност со начелата 

на непристрасност, недискриминација и по цени бази-

рани на трошоци ќе ги доставуваат на давателот на 

универзална услуга.  

Давателот на универзална услуга за обезбедување 

на целосен телефонски именик во договор со сите опе-

ратори го утврдува образецот за доставување на пода-

тоци за претплатниците и истиот треба да содржи по-

датоци особено за: 

- телефонските претплатници кои се граѓански 

лица: име, презиме, евентуално титулар, адреса и теле-

фонски број; 

- телефонските претплатници што се правни или 

физички лица: назив, седиште, адреса на сите деловни 

единици (доколку ги има) со соодветните телефонски 

броеви, а најмалку еден телефонски број за секоја ад-

реса; 

- согласност, односно забрана од претплатникот не-

говите податоци или дел од податоците да бидат обја-

вени во печатениот или електронски целосен телефон-

ски именик или до тие податоци да може да се дојде 

преку телефонската служба за информации. 

Давателот на универзална услуга за обезбедување 

на целосен телефонски именик ја определува поста-

пката, начинот, роковите и временската рамка кога 

операторите треба да ги достават податоците или изме-

ните на податоците за своите претплатници. 

Давателот на универзалната услуга за обезбедување 

на целосен телефонски именик не е одговорен за обја-

вените податоци во целосниот телефонски именик, а 

кои му ги доставил соодветниот оператор. За точноста 

на податоците одговорни се операторите. 

Давателот на универзалната услуга за обезбедување 

на телефонска служба за информации треба да им обез-

беди можност на корисниците да ги добијат податоци-

те за претплатниците кои се објавени во целосниот те-

лефонски именик преку: 

- повикување на скратен број, определен со Планот 

за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услу-

ги на Република Македонија и кој е достапен од било 

која јавна телефонска мрежа во Република Македонија; 

- испраќање на кратка текстуална порака на скратен 

број, определен со Планот за нумерација на јавните ко-

муникациски мрежи и услуги на Република Македони-

ја и кој е достапен од било која јавна телефонска мрежа 

во Република Македонија, а која обезбедува можност 

за испраќање на текстуални пораки; или 

- Пристап на интернет портал, без наплата на надо-

месток. 

Податоците што ги води телефонската служба за 

информации од целосниот телефонски именик треба да 

се ажурираат најмалку еднаш месечно. 

Давателот на универзална услуга треба да ја нуди 

услугата на сите крајни корисници на територијата на 

Република Македонија по еднакви цени. Давателот на 

универзална услуга треба да понуди посебни цени, што 

се разликуваат од оние што се обезбедуваат врз основа 

на стандардни комерцијални услови со цел на крајните 

корисници со статус на социјален случај и/или на крај-

ните корисници со посебни социјални потреби соглас-

но со закон, да им се обезбеди користење на услугите 

опфатени со ова универзална услуга. Давателот на уни-

верзална услуга е должен цените за услугите што ги 

обезбедува како универзална услуга да ги објави на 

својата веб страница и/или на начин на кој ќе бидат 

достапни на јавноста. 

Давателот на универзална услуга треба да преземе 

посебни мерки со цел на лицата со инвалидитет да им 

се обезбеди пристап до услугата и прифатливост на це-

ните на услугите, еквивалентни на оние што ги имаат 

другите крајни корисници во Република Македонија. 

Телефонската служба за давање на информации 

преку повикување на скратен број треба без надомес-

ток, да му биде достапна на корисник на јавна говор-

ница, како и на корисник кој е слеп или на некој друг 

начин му е оневозможено читање на телефонски име-

ник, а кој е регистриран како лице со инвалидитет. 
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Телефонската служба за давање на информации од 

целосниот телефонски именик преку испраќање на 

кратка текстуална порака треба без надоместок, да му 

биде достапна на корисник со оштетен слух кој не е во 

можност да ја добие бараната информација преку пови-

кување на скратен број. 

Квалитет на универзалната услуга 

Давателот на универзална услуга треба да ги нуди 

услугите со следните минимални услови за квалитет: 

- Просечното време на јавување на лицето-оператор 

задолжено за давање информации не може да премине 

вредност од 15 секунди во една календарска година. 

- Процентот на повици на кои лицата-оператори за-

должени за давање на информации одговориле во пе-

риод до 20 секунди не може да биде помал од 80% во 

една календарска година. 

 

3. Обезбедување на јавни телефонски говорници 

или други јавни пристапни точки за обезбедување  

на говорни телефонски услуги 

 

Агенцијата за електронски комуникации  објавува 

јавен тендер за избор на еден давател на универзална 

услуга за обезбедување на јавни телефонски говорници 

или други јавни пристапни точки за обезбедување на 

говорни телефонски услуги со цел да се задоволат ра-

зумните потреби на крајните корисници од аспект на 

географската покриеност, бројот на телефонски говор-

ници или други пристапни точки, со можност за прис-

тапност на крајните корисници со инвалидитет и со со-

одветен квалитет на услугата.  

Давателот на универзална услуга треба да обезбеди 

поставените јавни телефонски говорници да прифатат 

и поинаков начин на исплата, како што се монети, де-

битни и кредитни картички или при-пејд картички. Да-

вателот на универзална услуга може на територијата на 

која ја обезбедува услугата, да го прекине обезбедува-

њето на јавни телефонски говорници на одредена лока-

ција, особено во следните случаи: 

- доколку во непосредна близина на јавната теле-

фонска говорница е поставена друга јавна телефонска 

говорница и 

- доколку јавната телефонска говорница е уништен 

или сериозно оштетена најмалку три пати последова-

телно во период од една година. 

Давателот на универзална услуга треба да ја нуди 

услугата на сите крајни корисници на територијата на 

Република Македонија по еднакви цени.  

Давателот на универзална услуга треба да понуди 

посебни цени, што се разликуваат од оние што се обез-

бедуваат врз основа на стандардни комерцијални усло-

ви со цел на крајните корисници со статус на социјален 

случај и/или на крајните корисници со посебни соци-

јални потреби согласно со закон, да им се обезбеди ко-

ристење на услугите опфатени со ова универзална ус-

луга.  

Давателот на универзална услуга е должен цените 

за услугите што ги обезбедува како универзална услуга 

да ги објави на својата веб страница и/или на начин на 

кој ќе бидат достапни на јавноста. 

Давателот на универзална услуга е должен да обез-

беди од јавните телефонски говорници, без надоместок 

да се бираат броевите на службите за итни повици. 

Давателот на универзална услуга треба да обезбеди 

разумен број и поставеност на јавните телефонски го-

ворници што ќе бидат прилагодени за лицата со инва-

лидитет. Агенцијата може да го задолжи давателот на 

универзална услуга да обезбеди јавни телефонски го-

ворници прилагодени за потребите на лицата со инва-

лидитет на одредено подрачје врз основа на искажани 

оправдани потреби, односно во координација со здру-

женијата на лица со инвалидитет. 

Давателите на универзална услуга треба да презе-

мат посебни мерки со цел на лицата со инвалидитет да 

им се обезбеди пристап до услугата и прифатливост на 

цените на услугите, еквивалентни на оние што ги има-

ат другите крајни корисници во Република Македо-

нија. 

Давателот на универзална услуга по барање подне-

сено од страна на разумен број на крајни корисници со 

оштетен слух или на крајни корисници со сериозни го-

ворни проблеми, треба на одредена локација да пос-

тави јавни телефонски говорници со можност за тек-

стуална комуникација. 

Давателот на универзална услуга треба да обезбеди 

одреден број од јавните телефонски говорници да би-

дат достапни и употребливи за лица што користат ин-

валидска количка. 

Квалитет на универзалната услуга 

Давателот на универзална услуга треба да ги нуди 

услугите со следните минимални услови за квалитет: 

- Уделот на исправни јавни телефонски говорници 

не може да биде помал од 98% во една календарска го-

дина. 

 

Право на учество на јавниот тендер и Документација 

што кандидатите треба да ја достават 

 

Член 4 

(1) Право на учество на јавниот тендер за обезбеду-

вање на услугите  определени во точките а) и в) од 

член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски 

правни лица, кои ќе ja подигнат тендерската докумен-

тација од член 5 на оваа одлука и ќе поднесат понуда за 

учество во постапката за избор на давател на универ-

зална услуга. 

(2) Право на учество на јавниот тендер за обезбеду-

вање на услугите  определени во точката б) од член 2 

на оваа одлука имаат сите домашни и странски правни 

лица кои ќе ja подигнат  тендерската документација од 

член 5  на оваа одлука и ќе поднесат понуда за учество 

во постапката за избор на давател на универзална ус-

луга. 

(3) Документацијата која треба кандидатите да ја 

достават, подетално ќе биде специфицирана во Тендер-

ската документација. 
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Критериуми за оценување за избор на давател  

на услуга 

 

Член 5 

 (1) Критериуми за оценување врз основа на кои ќе 

се изврши избор на давател на универзална услуга  за 

услугите определени во точката а) од член 1 се: 

1. Подготвеност на кандидатот да ја обезбеди услу-

гата ќе се оценува според рокот за кој давателот на 

универзална услуга треба да ја обезбеди брзината на 

пренос на податоци од најмалку 2 Mb/s во висина од 20 

бодови. 

- Понудувачите за обезбедување на услугата доби-

ваат бодови според следната формула: 

 

К1=(1-Ai/12) * 20 

 

каде што 

 

Ai е рокот за кој понудувачот се обврзува дека ќе ја 

обезбеди брзината на пренос од најмалку 2 Mb/s на по-

нудувачот кој се оценува. 

2. Оценка за висината на потребните средства за 

обезбедување на услугата, односно предвидениот из-

нос на надомест од компензацискиот фонд за универ-

зална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбеду-

вање на услугата во висина од 80 бодови. 

- Понудувачот кој има најнизок проценет нето тро-

шок за обезбедување на услугата на која се однесува 

понудата за вкупно времетраење на договорот добива 

90 бодови. Останатите понудувачи за обезбедување на 

истата услуга добиваат бодови според следната фор-

мула: 

 

К2= (Amin / Ai) * 80, 

 

каде што 

 

Amin е најнискиот понуден нето трошок на било 

кој од понудувачите; 

Ai е понуден нето трошок на понудувачот кој се 

оценува. 

(2) Критериуми  за оценување врз основа на кои ќе 

се изврши избор на давател на универзална услуга  за 

услугата  определена  во точка б) од член 1  се:  

1. Подготвеноста на кандидатот да ја обезбедува 

универзалната услуга и тоа:  

Понудувачот треба да има најмалку една референца 

за успешно убезбедување на ваков тип на услуга за 

друга компанија или за сопствени потреби. Доколку 

нема ниту една референца понудата на понудувачот не-

ма да биде разгледувана. 

2. Оценка за висината на потребните средства за 

обезбедување на услугата, односно предвидениот из-

нос на надомест од компензацискиот фонд за универ-

зална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбеду-

вање на услугата во висина од 100 бодови. 

- Понудувачот кој има најнизок проценет нето тро-

шок за обезбедување на услугата на која се однесува 

понудата за вкупно времетраење на договорот добива 

100 бодови. Останатите понудувачи за обезбедување 

на истата услуга добиваат бодови според следната фор-

мула: 

 

К3 = (Amin / Ai) * 100, 

 

каде што 

 

Amin е најнискиот понуден нето трошок на било 

кој од понудувачите; 

Ai е понуден нето трошок на понудувачот кој се 

оценува. 

Доколку повеќе од еден понудувач не побаруваат 

средства од компензацискиот фонд и со тоа имаат ист 

број на бодови по оценувањето, ќе бидат избрани и по-

веќе од еден даватели на оваа услуга. 

(3) Критериуми за оценување врз основа на кои ќе 

се изврши избор на давател на универзална услуга  за 

услугите определени во точката в) од член 1 се:  

1. Подготвеност на кандидатот да ја обезбеди услу-

гата ќе се оценува според рокот за кој давателот на 

универзална услуга треба да ја обезбеди услугата во 

висина од 20 бодови. 

- Понудувачите за обезбедување на услугата доби-

ваат бодови според следната формула: 

 

К3=(1-Ai/12) * 20 

 

каде што 

 

Ai е рокот за кој се обврзува дека ќе ја обезбеди ус-

лугата на понудувачот кој се оценува. 

2. Оценка за висината на потребните средства за 

обезбедување на услугата, односно предвидениот из-

нос на надомест од компензацискиот фонд за универ-

зална услуга што кандидатот ќе го побара за обезбеду-

вање на услугата во висина од 80 бодови. 

- Понудувачот кој има најнизок проценет нето тро-

шок за обезбедување на услугата на која се однесува 

понудата за вкупно времетраење на договорот добива 

80 бодови. Останатите понудувачи за обезбедување на 

истата услуга добиваат бодови според следната фор-

мула: 

 

К4 = (Amin / Ai) * 80, 

 

каде што 

 

Amin е најнискиот понуден нето трошок на било 

кој од понудувачите; 

Ai е понуден нето трошок на понудувачот кој се 

оценува. 
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Банкарска гаранција за квалитетно исполнување 

на обврските 

 

Член 6 

Кандидатите треба со понудата да достават банкар-

ска гаранција за квалитетно исполнување на обврските 

од договорот со избраните даватели на универзална ус-

луга во висина од 5% од понудениот предвидениот из-

нос на надомест од компензацискиот фонд за универ-

зална услуга, посебно за секоја од услугите опфатени 

со универзалната услуга како што се дефинирани во 

членот 2 од оваа Одлука. 

 

Рок и начин на поднесување  на понудите 

 

Член 7 

(1) Рокот за доставување на понудите е 30 (триесет) 

дена сметано од денот на објавување на јавниот тендер 

во „Службен весник на Република Македонија”. 

(2) Понудата и придружната документација треба 

да се достават во еден оригинален примерок во писме-

на форма на македонски јазик. 

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт 

во кој треба да се стават два затворени и запечатени ко-

верти.Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 

носи ознака “ПОНУДА,” а другиот внатрешен коверт 

ја содржи документацијата и носи ознака “ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА”. На предната страна на ковертот на горниот 

лев агол треба да биде испечатен текст “НЕ ОТВАРАЈ” 

и бројот на тендерот на кој се однесува, а во средината 

на ковертот адресата на која треба да се достави пону-

дата и тоа: 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

(Комисија за спроведување на јавен тендер за избор 

на даватели на универзална услуга) 

Кеј Димитар Влахов број 21, Скопје 

Република Македонија 

 

Место и време кога заинтересираните страни можат 

да добијат тендерска документација, цената на тен-

дерската документација, начинот на плаќање и лице 

за контакт 

 

Член 8 

(1) Заинтересираните страни можат да ја добијат 

тендерската документација по уплата на износ од 15 

(петнаесет) евра во денарска противвредност по сред-

ниот курс на Народна банка на Република Македонија 

на денот на уплатата на следната сметка на Агенцијата 

за електронски комуникации: 210-0600528401-42, 

депонент НЛБ Банка, цел на дознаката: за Тендерска 

документација за јавен тендер за избор на давател на 

универзална услуга. 

(2) Тендерската документација ќе може да се подиг-

не од архивата на Агенцијата за електронски комуни-

кации секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот. 

(3) Лица за контакт од кои заинтересираните стра-

ни можат да побараат дополнителни информации ис-

клучиво во писмена форма или преку електронска 

пошта се: 

- Владимир Ристевски, vladimir.ristevski@aec.mk 

 

Рок во кој кандидатите ќе бидат известени  

за донесената одлука 

 

Член 9 

Кандидатите ќе бидат известени за донесената од-

лука за избор на даватели на универзална услуга во рок 

од пет дена од денот на нејзиното донесување. 

 

Рок во кој ќе се склучи Договор со избраните  

даватели на универзална услуга 

 

Член 10 

Агенцијата склучува договор со определените дава-

тели на универзална услуга во рок од 10 дена, сметано 

од денот на донесување на одлуката за избор. 

 

Времетраење на договорот 

 

Член 11 

Агенцијата за електронски комуникации со избра-

ните даватели на универзалната услуга, по спроведена-

та постапка на јавен тендер ќе склучи договор за обез-

бедување на универзалната услуга за период од пет го-

дини. 

 

Член 12 

Комисијата за спроведување на јавниот тендер ќе 

биде формирана со посебно решение донесено од ди-

ректорот на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

Член 13 

Сите прашања и одговори во врска со јавниот тен-

дер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната на 

Агенцијата за електронски комуникации, со адреса 

www.aec.mk  

 

Член 14 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

објавување во “Службен весник на Република Македо-

нија“.  

 

Член 15 

Оваа Одлука се објавува и на веб страната на 

Агенцијата за електронски комуникации. 

 

Бр. 0201-2135/22 Агенција за електронски 

8 ноември 2016 година комуникации 

Скопје Директор, 

 Сашо Димитријоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

4537. 

Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 

член 145 став (2) од Законот за супервизија на осигуру-

вање („Службен весник на Република Македонија” бр. 

27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 

43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016) и член 

4 став (2) од Правилникот за потребната документација 

за добивање на дозвола за вршење на осигурително 

брокерски работи („Службен весник на Република Ма-

кедонија” бр. 153/2011), одлучувајќи по барањето на  

физичкото лице Јованка Латиновска за добивање доз-

вола за вршење на осигурително брокерски работи на 

Осигурително брокерско друштво ПЕТРОЛ-ОИЛ БРО-

КЕР АД Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за 

супервизија на осигурување на седница одржана на ден 

2.9.2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА  

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 

1. Се издава дозвола за вршење на осигурително бро-

керски работи на Осигурително брокерското друштво 

ПЕТРОЛ-ОИЛ БРОКЕР АД Скопје, со седиште на ул. 1, 

Ново Село бр.3Б, Скопје, при што како основач се јавува 

лицето Јованка Латиновска со адреса на живеење ул.18 

бр.320, Радишани, Скопје,  со 100% учество во капита-

лот на осигурително брокерското друштво. 

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова решение ќе врши исклучиво осигурително  бро-

керски работи. 

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова решение е должно да склучи договор за осигуру-

вање од професионална одговорност со коj ќе ги осигу-

ра своите обврски кон сопствениците на полиси во слу-

чај на прекршување на одредбите од договорот за по-

средување до еден осигурен износ, кој во однос на пое-

динечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА 

(двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите 

осигурени случаи во една година не смее да биде по-

мал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш 

по уписот во Централниот Регистар на Република Ма-

кедонија,  за што е должно да ја  извести Агенцијата за 

супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни 

дена од  денот на склучување на договорот за осигуру-

вање. 

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

од ова решение, за вршење на осигурително брокерски 

работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-

телни брокери, веднаш по уписот во Централниот Ре-

гистар на Република Македонија, за што е должно да ја 

извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 

рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на 

работниците во Агенцијата за вработување на Републи-

ка Македонија. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република 

Македонија на Осигурително брокерското друштво од 

точка 1 на ова решение,  да се изврши по приложен до-

каз за уплатени парични средства во износ од најмалку 

50.000 ЕВРА ( педесет илјади евра) во денарска про-

тиввредност на име на основачки капитал на осигури-

телно брокерското друштво, на сметка кај носител на 

платен промет во Република Македонија. 

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 

на ова решение е должно до Агенцијата за супервизија 

на осигурување да достави потпишана и  заверена ко-

пија од Статутот и останатите акти на осигурително 

брокерското друштво како и документацијата врз осно-

ва на која може да се констатира дека осигурително 

брокерското друштво е кадровски, технички и органи-

зационо оспособено за вршење на осигурително бро-

керски работи во рок од 5 (пет) дена од  денот на усво-

јување на истите.  

7. Ова решение ќе се објави во Службен весник на 

Република Македонија и истото ќе се запише во регис-

тарот на осигурителни брокерски друштва што го води 

Агенцијата за супервизија на осигурување. 

8.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

 

Бр. УП 19-1-460 Претседател 

2 септември 2016 година на Совет на експерти, 

Скопје Климе Попоски, с.р. 

 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4538. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став (1) точка 16 од  

Законот за енергетика  („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 50 став (1) 

алинеја 1 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), на барање на 

Друштвото за производство, трговија и услуги ДАН-

СКЕ КОМОДИТИС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје на сед-

ницата одржана на 9.11.2016 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги  

ДАНСКЕ КОМОДИТИС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје, му  

престанува лиценцата за вршење на енергетската деј-

ност трговија со електрична енергија, издадена од Ре-

гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-

кедонија со Одлука УП1 бр. 07-202/13 од 25 ноември 

2013 година и објавена во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 165/13.  
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2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето  и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 07-202/13  

9 ноември 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4539. 

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, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт 

Скопје за користење на повластена тарифа на елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија, на седницата одржана на ден 7.11.2016 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, трговија и услуги 

ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-им-

порт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, 

Скопје, му се одобрува користење на повластена тари-

фа на електрична енергија произведена од хидроелек-

троцентралата МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235, со 

моќност од 1000 kW и со локација на КП бр.26/7, м.в. 

Коњарка, с. Скочивир, Општина Новаци. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО 

експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 

2/2-10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-149; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.26/7, м.в. Коњарка, с. Скочивир, Општина Новаци; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1000 

kW (една генераторска единица со моќност од 1000 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.608.458 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 елек-

трична енергија произведена од обновливи извори на 

енергија за хидроелектроцентралата „ХЕЦ 235 Ко-

њарка“, УП1 бр.08-132/13 од 25.6.2013 година година, 

односно се одобрува користење на повластените тари-

фи за одделните блокови, според следната табела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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. 08-70/16  

7 ноември 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4540. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-

ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 

151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 

постапувајќи по Барањето за влегување во сила на ли-

ценца за производство на електрична енергија УП1 

бр.12-17/16 од 02.11.2016 година на Друштво за произ-

водство, градежништво, трговија и услуги МИНКА-

ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, на седницата одржана на 

ден 7.11.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО  

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата на Друштво за производство, градеж-

ништво, трговија и услуги МИНКА-ЕНЕРГОТЕК ДОО 

Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр.28/3-4 

Скопје-Центар, за вршење на енергетска дејност произ-

водство на електрична енергија од мала хидроелектра-

на МХЕЦ „Брегалница“ со реф.бр.329 издадена со Од-
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лука за издавање на лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија УП1 

бр.12-17/16 од 28.6.2016 година, („Службен весник на 

РМ“ бр.121/16) влегува во сила.  

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 12-17/16  

7 ноември 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, градежништво, трговија 

и услуги МИНКА ЕНЕРГОТЕК ДОО Скопје, со седиш-

те на ул. Васил Ѓоргов бр. 28/3 - 4 Скопје. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ - 272.01.1/16 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

7.11.2016 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

7.11.2041 година 

 

6. Број на деловниот субјект – 6973434 

 

7. Единствен даночен број – 4080014545970 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 

смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 

мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-

рактеристики на производниот капацитет. 

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Брегал-

ница“ со реф. бр. 329 во општина Пехчево. 

10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-

нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-

тавен дел од оваа лиценца.  

 

11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 

енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-

вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-

ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца     

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-

вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-

ниците и другите прописи кои ги пропишува или одоб-

рува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-

ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 
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- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

 

13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 

производство на електрична енергија, носителот на ли-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 

функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 

енергетика да поднесе План за одржување на произ-

водните капацитети за период од пет години, годишна 

програма за реализација на планот, како и мислење за 

услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 

вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 

особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 

капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-

цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 

 

14. Обврска за информирање 

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 

пазарот на електрична енергија, снабдувачот со елек-

трична енергија  односно снабдувачот со електрична 

енергија во краен случај како и носителот на лиценца 

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на елек-

трична енергија, сите потребни податоци и информа-

ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-

врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-

ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-

ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 

правила. 

 

15. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 

Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со резултатите од работе-

њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

16. Доверливост на информациите 

Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-

ловните податоци и информации кои при вршењето на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

гија ги добива од сите учесници на пазарот на елек-

трична енергија. 

 

17. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да достави годишен извештај за делокругот 

на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната го-

дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-

телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-

изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 

произведената и испорачаната електрична енергија на 

точка на прием во системот за дистрибуција на елек-

трична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-

метраење на планираните и непланираните прекини, 

како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 

производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови, 

- применетите сметководствени политики, и 

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 

3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 

хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-

тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 
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6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-

лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

 

18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за количините на произведената и 

испорачаната електрична енергија на точка на прием 

во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност производство на 

електрична енергија. 

 

19. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 

Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 

врши во пресметковното мерно место во постапка и на-

чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

 

20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-

несе План за физичка заштита на производните капаци-

тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 

комисија за енергетика.  

 

21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-

цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 

непосреден увид во целокупната документација, како и 

пристап во објектите, деловните простории, простори, 

инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-

ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

22. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно пропишаниот правилник за снабдување со 

електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-

ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 

мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-

литетот на произведената електрична енергија и по ба-

рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-

тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-

ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-

ната електрична енергија во определен временски пе-

риод. 

 

23. Изменување и дополнување на лиценцата 

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 

енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности. 

 

24. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

Прилог 2 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ БРЕГАЛ-

НИЦА,  реф. бр. 329 

 

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ 

Брегалница со реф. бр.329;  

 

2. локација на мала хидроелектрична централа на 

дистрибутивната мрежа согласно решение за соглас-

ност за приклучување на електродистрибутивната 

мрежа; 

 

3. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2015 година, 

- година на завршеток на градба - 2016 година, 

- година на почеток на работа - 2016 година, 

- проценет животен век на хидроелектрична центра-

ла - 75 години. 

 

4. податоци за турбина: 

- тип, производител и номинални податоци – Пел-

тон вертикална; 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст:  688,2 kW, 

- Номинален проток: 0,919 m3/s, 

- Номинален нето пад: 84,82 m, 

- Номинална брзина: 500 min -1 

 

5. Податоци за генератор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 900 kVA, 

- Моќнoст активна: 720 kW, 

- Номинален напон: 0.4 kV, 

- Номинална брзина: 500 min -1 

- Номинален фактор на моќност: 0,8 
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6. Податоци за трансформатор: 

- Номинални податоци: 

- Моќнoст привидна: 1000 kVA, 

- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV 

__________ 

4541. 

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, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 17, 

став 1 од Правилникот за повластени производители на 

електрична енергија од обновливи извори на енергија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 

97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на 

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛ ТЕ 

ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-импорт 

Скопје за издавање на решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија, на сед-

ницата одржана на ден 7.11.2016 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 

ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО експорт-им-

порт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 2/2-10, 

Скопје, му се издава решение за стекнување на статус 

на повластен производител на електрична енергија 

произведена од обновливи извори на енергија за хидро-

електроцентралата МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235, 

со моќност од 1000 kW и со локација на КП бр.26/7, 

м.в. Коњарка, с. Скочивир, Општина Новаци. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др. ДОО 

експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Желево бр. 

2/2-10, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-149; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕЦ „Коњарка” со реф. бр. 235; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.26/7, м.в. Коњарка, с. Скочивир, Општина Новаци; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1000 

kW (една генераторска единица со моќност од 1000 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.608.458 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

14.11.2036 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. 08-71/16  

7 ноември 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

 

4542. 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА 

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

Во Решението за стекнување на статус на повластен 

производител на електрична енергија произведена од 

обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-65/16 од 

14.10.2016 година на Трговското друштво за производ-

ство, изградба на мала хидроелектрана и услуги ХИД-

РОИНВЕСТ ДОО Скопје, објавено во „Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 190/16, се врши ис-

правка во Точката 2 алинеја 7, односно зборовите: „да-

тум на престанок на важење на ова решение: 

14.10.2036 година“ се менуваат и гласат: „датум на 

престанок на важење на ова решение: 21.10.2036 го-

дина“. 

 

УП1 Бр. 08-65/16  

7 ноември 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

4543. 

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, 192/15 и 

7/16), Државниот завод за статистика го утврдува и об-

јавува 

 

О Б Ј  А В А  

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ 

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-октомври 2016 година, во од-

нос на просечните цени на мало во 2015 година, изне-

сува -0,2%. 

 

                                           Директор, 

                                    Лидија Костовска, с.р. 
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