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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1195. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО  ЗА КУЛТУРА 

 

Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за кул-

тура, број 44-6954/1 од 5 декември 2017 година  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/17) во 

членот 1  табелата се заменува со нова табела, која гласи: 
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Член 2 

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

Македонија“. 

  

      Бр. 44-3099/1                                                       Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 

          Скопје                                                      Зоран Заев, с.р. 
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1196. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕС-

ТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Член 1 

Во Одлуката за престанок и давање на трајно ко-

ристење на движни ствари на Агенцијата за вработува-

ње на Република Македонија бр. 44-8775/16-17 од 30 

јануари 2018 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 23/18), во членот 1, во табелата, ред-

ните броеви 4, 5, 6, 7 и 8 се бришат.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 

Бр. 44-3519/1 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1197. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 3.4.2018 година донесе  

 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЦЕНТРАЛ-

НИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 

ствари на Централниот регистар на Република Македо-

нија бр. 44-8775/13-17 од 30 јануари 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

23/18). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 

Бр. 44-3519/2 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

1198. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.4.2018 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА  ДВИЖНИ СТВАРИ  НА  ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Царинската управа бр. 44-8775/3-17 од 30 ја-
нуари 2018 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/18). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3519/3 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1199. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.4.2018 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈ-
НО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Државната изборна комисија бр. 44-8775/2-
17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 23/18). 

 
Член 2 

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

 
 

Бр. 44-3519/4 Претседател на Владата 
3 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

1200. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.4.2018 година донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ  НА  ДВИЖНИ  СТВАРИ  НА  ДРЖАВНИОТ 

ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 

ствари на Државниот завод за статистика бр. 44-8775/1-

17 од 30 јануари 2018 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 23/18). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

 

Бр. 44-3519/5 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1201. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 3.4.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНД ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 

ствари на Фонд за здравствено осигурување на Маке-

донија бр.44-8775/11-17 од 30 јануари 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

23/18). 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 44-3519/6 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

1202. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 

и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 3.4.2018 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Министерството за надворешни работи                       
бр.44-8775/7-17 од 30 јануари 2018 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.23/18). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3519/7 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1203. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.4.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА МАКЕДОНСКА  

АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Македонска академска истражувачка мрежа                 
бр.44-8775/4-17 од 30 јануари 2018 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 23/18). 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-3519/8 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1204. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО  

И АДМИНИСТРАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за финансии му престанува користењето на 
следните движни ствари: 
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Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надоместок на Министерство-
то за информатичко општество и администрација. 

 
Член  3 

Министерот за финансии склучува договор со ми-
нистерот за информатичко општество и администра-

ција, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 на оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 44-3519/9 Претседател на Владата 
3 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

1205. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.4.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Министерството за образование и наука                     

бр.44-8775/8-17 од 30 јануари 2018 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 23/18). 

 
Член 2 

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

 

Бр. 44-3519/10 Претседател на Владата 
3 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

1206. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.4.2018 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА  

МАТИЧНИТЕ КНИГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Министерство за правда - Управа за водење 
на матичните книги бр. 44-8775/10-17 од 30 јануари 
2018 година („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 23/18). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Бр. 44-3519/11 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1207. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕСТАНОК И  ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ   
НА  ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Министерството за труд и социјална полити-
ка бр. 44-8775/9-17 од 30 јануари 2018 година („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 23/18). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Бр. 44-3519/12 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1208. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.4.2018 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Министерството за внатрешни работи                                  
бр. 44-8775/12-17 од 30 јануари 2018 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 23/18). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Бр. 44-3519/13 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1209. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 3.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН  

СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Основен суд Скопје 1 - Скопје бр. 44-
8775/14-17  од 30 јануари 2018 година („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 23/18). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
Бр. 44-3519/14 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
1210. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 
и 142/16), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 3.4.2018 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ  НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОСНОВЕН  

СУД СКОПЈЕ 2 - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и давање на трајно користење на движни 
ствари на Основен суд Скопје 2 - Скопје бр. 44-
8775/15-17  од 30 јануари 2018 година („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 23/18). 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 

Бр. 44-3519/15 Претседател на Владата 

3 април 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1211. 

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 

28.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА делот: „овластеното правно лице 

за вршење на технички преглед во постапката на регис-

трација на возило, односно правното лице надлежно за 

регистрација на пловниот објект да го уплати надомес-

токот“ од член 198-а став 2 од Законот за животната 

средина („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 

48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 

187/2013, 42/2014, 44/2015, 129/2015, 192/2015 и 

39/2016). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавување во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-

вод иницијативата на Игорчо Точев од Кочани со Ре-

шение У.бр.76/2017 од 24 јануари 2018 година поведе 

постапка за оценување на уставноста на дел од член 

198-а став 2 од Законот за животната средина, означен 

во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се пос-

тави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 

алинеја 3 од Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата, утврди дека според член 

198-а став 2 од Законот, за извршениот надзор од ста-

вот 1 на овој член, кога ќе се утврди дека надоместокот 

од членот 180 од овој закон не е уплатен во целост или 

делумно, државниот инспектор за животна средина до-

несува решение со кое го задолжува овластеното прав-

но лице за вршење на технички преглед во постапката 

за регистрација на возило, односно правното лице над-

лежно за регистрација на пловниот објект да го уплати 

надоместокот. 

Одредбата се оспорува во делот: „овластеното 

правно лице за вршење на технички преглед во поста-

пката за регистрација на возило, односно правното ли-

це надлежно за регистрација на пловниот објект да го 

уплати надоместокот.“ 
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5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 

Република Македонија владеењето на правото е една 

од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-

публика Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија 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.  

Во член 180 став 2 од основниот текст на Законот 

за животната средина („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.53/2005) било предвидено дека обврз-

ник за плаќање на надоместокот од ставот 1 на овој 

член (надоместок за моторни возила и пловни објекти 

без уред за пречистување-катализатор) е правното или 

физичко лице на чие име е регистрирано моторното во-

зило, односно пловниот објект. 

Според ставот 3 од истиот член од Законот, надо-

местокот од ставот 1 на овој член го пресметува и нап-

латува правното лице надлежно за регистрација на мо-

торните возила и пловните објекти и го уплатува ед-

наш неделно на соодветна уплатна сметка во рамките 

на трезорската сметка. 

Основниот текст на Законот бил предмет на 16 из-

мени и дополнувања, а членовите 180 и 198-а, кои се 

предмет на анализа во постапката пред Судот биле по-

веќепати менувани. 

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за животната средина („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.119/2010) целиот член 180 е изме-

нет. По однос на (сопственикот), обврзникот за плаќа-

ње на надоместокот (сега дефиниран како надомест за 

загадување на животната средина) ставот 3 од членот 

180 од Законот останува на сличен начин уреден како 

претходната одредба од основниот текст на Законот. 

Кај обврзникот за пресметување и наплата на надомес-

токот (правно лице што врши регистрација) во ставот 5 

од членот 180 од Законот се направени извесни про-

мени. Така, според оваа одредба надоместокот го 

пресметува и уплатува овластено правно лице за врше-

ње на технички преглед во постапка на регистрација на 

возилото или пловниот објект, односно при продолжу-

вање на регистрацијата на возилото и се уплатува ед-

наш месечно на соодветна уплатна сметка во рамките 

на трезорската сметка. 

Членот 180 став 5 повторно е изменет со членот 29 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

животната средина („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.123/2012). Во оваа одредба е предвиде-

но дека, надоместокот од ставовите 1 и 2 на овој член 

за домашно, правно или физичко лице се наплатува 

при регистрација на моторни возила или пловни об-

јекти, а го пресметува и наплатува овластено правно 

лице вршење на технички преглед при  постапка на ре-

гистрација на возилото или лицето задолжено за регис-

трација на пловниот објект, односно при продолжува-

ње на важноста на регистрацијата и го уплаќа еднаш 

месечно на соодветна уплатна сметка во рамките на 

трезорската сметка. 

Со наведената измена и дополнување на Законот од 

2012 година во членот 31 за првпат се креира членот 

198-а од Законот. Негов предмет на уредување е надзо-

рот над уплатениот и пресметан надоместок за регис-

трација на моторни возила и пловни објекти. Според 

ставот 1 од членот 198-а од Законот надзорот го врши 

Државниот инспекторат за животна средина преку 

државните инспектори за животна средина. 

Во членот 198-а став 2 од Законот е предвидено 

дека, за извршениот надзор од ставот 1 на  овој 

член, кога ќе се утврди дека надоместокот од членот 

180 од овој закон не е уплатен во целост или делумно, 

државниот инспектор за животна средина донесува ре-

шение со кое го задолжува овластеното правно лице за 

вршење на технички преглед во постапката за регис-

трација на возило, односно правното лице надлежно за 

регистрација на пловниот објект да го уплати надомес-

токот. 

Оваа одредба содржински е идентична со оспоре-

ната. 

Со Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за животната средина („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.187/2013) членот 180 повторно е 

изменет. 

Сега во ставот 7 од членот 180 од Законот се пред-

видува дека надоместокот од ставовите 1 и 4 од овој 

член сопственикот на моторното возило или пловен об-

јект го уплаќа на сметката на органот на државната уп-

рава надлежен за работите од областа на животната 

средина при регистрација на возилото или пловниот 

објект. 

За правното лице повеќе не е предвидена обврска 

да го пресметува и наплатува надоместокот за животна 

средина, ниту пак обврска за овој надоместок во опре-

делени временски интервали да врши уплата на соод-

ветна уплатна сметка во рамките на трезорската 

сметка. 

Членот 198 став 2 не е предмет на новелирање во 

наведениот Закон за изменување и дополнување на За-

конот од 2015 година. 

Во следните две измени и дополнувања на Законот 

за животната средина („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 42/2014 и 44/2015) членот 198-а бил 

предмет на измени и дополнувања, но не и сега оспоре-

ниот член 198-а став 2. 

Од вака направениот историјат на содржината на 

членовите 180 и 198-а од Законот произлегува дека во 

почетокот на уредувањето на оваа правна проблемати-

ка правното лице надлежно за регистрација на возилата 

и пловните објекти имало обврска да утврдува и напла-

ќа надоместок за загадување на животната средина и 

така утврдениот и наплатен надоместок, во соодветни 

временски интервали, да го уплаќа на соодветна уплат-

на сметка во рамките на трезорската сметка. За вака 

предвидената обврска државниот инспектор за живот-

на средина имал законска основа да врши надзор и 
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правното лице надлежно за регистрација на возилото, 

односно пловниот објект да го задолжува да го уплати 

надоместокот, ако тоа не го сторило. 

Со измената на Законот за животната средина 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

187/2013) во членот 5 со кој се менува членот 180 е 

предвидено дека надоместокот од ставот 1 и 4 од овој 

член сопственикот на моторното возило или пловен об-

јект го уплаќа на сметката на органот на државната уп-

рава надлежен за работите од областа на животната 

средина при регистрација на возилото или пловниот 

објект. 

Правното лице повеќе нема обврска да пресметува 

и наплатува надоместок за животна средина. Оттаму, 

отпаднала и потребата од вршење на инспекциски над-

зор од страна на државните инспектори за животна 

средина по однос на околноста дали правните лица ов-

ластени за регистрација на возилата и пловните објекти 

уплатиле во целост или делумно надоместок за живот-

на средина и донесување на решение со кое се задол-

жува овластеното правно лице да го уплати надоместо-

кот. 

Тоа што правните лица во практиката продолжиле 

во целокупната уплата да примаат и уплата на име на-

доместок за животна средина, што произлегува од Од-

говорот на генералниот секретар на Собранието на Ре-

публика Македонија и од Мислењето на Владата на  

Република Македонија и така наплатениот надоместок, 

некои од правните лица, да не го префрлаат на сметка-

та на Министерството за животна средина и просторно 

планирање не може да биде аргумент во поткрепа на 

уставноста на одредбата. 

Имено, доколку се работи за практика со позитивни 

импликации за граѓаните, правните лица и државниот 

буџет, така воспоставената добра практика може да би-

де преточена во позитивна законска норма со соодвет-

ни измени и дополнувања на Законот. 

Судот оцени дека правилната практична примена 

може да произлезе само врз основа на јасни, правно из-

држани норми што овде не е случај, бидејќи  државни-

те инспектори за животна средина, според оспорениот 

член 198-а став 2 од Законот, вршат надзор по однос на 

исполнувањето на обврска (утврдување и наплата на 

надоместок за животна средина) која правните лица ов-

ластени за регистрација на моторни возила и пловни 

објекти повеќе ја немаат. 

Имајќи предвид дека владеењето на правото како 

темелна вредност од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот 

бара во правниот поредок да функционираат јасни, 

недвосмислени норми, а секој учесник во правниот по-

редок да има јасно утврдени норми на однесување по 

однос на правата, обврските, надлежностите и слично, 

што не е случај со оспорениот член 198-а став 2 од За-

конот, Судот оцени дека оспорениот дел од членот 

198-а став 2 од Законот не е во согласност со наведена-

та уставна одредба. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од прет-

седа-телот на Судот, Никола Ивановски и судиите: На-

сер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р 

Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина 

Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.  

 

У. бр. 76/2017 Претседател 

28 март 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

__________ 

1212. 

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“ број 70/1992), на седницата одржана 

28 март 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 77 став 2 од Законот за оп-

штата управна постапка („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр.124/2015). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-

шение У.бр.94/2017 од 7 февруари 2018 година, поведе 

постапка за оценување на уставноста на член 77 став 2 

од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со 

основ беше поставено прашањето за неговата соглас-

ност со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 77 по-

местен во поднасловот „Известување по пошта“  од За-

конот е предвидено дека: 

„(1) Известувањето по пошта се врши по пат на 

обична или препорачана пошта. Секој документ што 

влијае врз роковите се испраќа преку препорачана 

пошта. 

(2) Писмениот документ што е испратен по пат на 

препорачана пошта се смета дека е доставен на дату-

мот кога е заверена потврдата за прием (оспорен 

став)“.  

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на 

Република на Република Македонија, владеењето на 

правото е темелна вредност на уставниот поредок на 

Република Македонија. 

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. 

Со Законот за општата управна постапка („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.124/2015) се уре-

дува постапката за остварување на заштита на правата 

и правните интереси на физичките лица, правните лица 
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и другите странки, како и заштита на јавниот интерес, 

по која се должни да постапуваат министерствата, ор-

ганите на државната управа, организациите утврдени 

со закон, другите државни органи, правните и физич-

ките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни 

овластувања, како и органите на општината, на Градот 

Скопје и општините во Градот Скопје, кога во вршење-

то на своите законски надлежности, постапуваат, реша-

ваат и преземаат други управни дејствија во управни 

работи. 

Според член 4 од Законот, одделни поими во овој 

закон го имаат следново значење:... 

- „Известувањето“ е службено обраќање на јавниот 

орган кон странка или кон друго лице кое учествува во 

управната постапка; 

- „Управен акт“ е поединечен акт на јавен орган кој 

е донесен врз основа на закон со кој се решава за пра-

вата, обврските и правните интереси на странките. 

Управните акти можат да бидат насловени како реше-

ние, одлука, наредба, лиценца, дозвола, забрана, одоб-

рение или други; 

Според член 17 од Законот поместен во делот „На-

чело на активна помош на странката“ е предвидено 

дека: 

„(1) Јавниот орган е должен да им овозможи на сите 

странки во постапката да ги остварат и заштитат свои-

те права и правни интереси на што е можно поефекти-

вен и полесен начин. Јавниот орган ги известува стран-

ките за законските одредби што се од важност за реша-

вање на управната работа, за нивните права и обврски, 

вклучително и за сите информации поврзани со поста-

пката и ги предупредува за правните последици од 

нивните дејствија или пропусти. 

(2) Јавниот орган и овозможува на странката прис-

тап до јавниот орган и по електронски пат. 

(3) Незнаењето или неукоста на странката која 

учествува во постапката не треба да биде на штета на 

нејзините законски права и интереси“. 

Во членот 37 од Законот се предвидени општите 

правила на комуникација на јавниот орган и странката 

при што е предвидено дека: 

(1) „Комуникацијата помеѓу јавните органи и 

странките може да се одвива во писмена форма, усно 

или во електронска форма. 

(2) Актите во управната постапка во електронска 

форма можат да се достават до странката или нејзини-

от застапник само во случаи кога тие претходно се сог-

ласиле за оваа форма на комуникација. Согласноста 

може да биде ограничена на одделни јавни органи,по-

стапки и акти. 

(3) Комуникацијата помеѓу јавните органи задол-

жително се одвива во електронска форма“. 

Во глава ХI од Законот во насловот „ ИЗВЕСТУВА-

ЊЕ И ДОСТАВА“ односно во членовите од 69  до 78, 

покрај другото, е предвидено дека: 

„(1) Ако не е поинаку определено со закон, јавниот 

орган слободно одлучува за соодветниот начин на из-

вестување на странката во управната постапка. Пиша-

ните управни акти треба да се достават. 

(2) Начинот на известување се утврдува во однос на 

правната заштита на странката, транспарентноста, еко-

номичноста и едноставноста на постапката. 

(3) Кога странката е присутна, известувањето се 

врши усно. 

(4) Во исклучителни случаи, кога се работи за итни 

и кратки прашања, известувањето може да се изврши 

телефонски. 

(5) Писмениот документ може да се испрати по 

пошта, преку електронски или други соодветни сред-

ства, или со достава.“ 

Во членот 77 „Постапки за известување“ поднасло-

вот “Известување по пошта“ е предвидено дека: 

„(1). Известувањето по пошта се врши по пат на 

обична или препорачана пошта. Секој документ што 

влијае врз роковите се испраќа преку препорачана 

пошта. 

(2). Писмениот документ што е испратен по пат на 

препорачана пошта се смета дека е доставен на дату-

мот кога е заверена потврдата за прием (оспорен 

став)“. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби, напра-

вената анализа на наведените одредби од Законот за 

општата управна постапка,  наспрема наводите во ини-

цијативата по однос на член 77 став 2 од Законот, Су-

дот оцени дека тие се основани. 

Ова од причина што анализирајќи ги содржините 

на оспорените одредби произлегува дека доставување-

то преку пошта се смета за уредно на датумот кога е за-

верена потврдата  за прием што според Судот е правно 

нејасна и неиздржана норма, односно не е јасно дали 

таа заверка се однесува на заверка од страна на пошта-

та или пак на лицето кое треба да го потврди приемот 

на писменото кое го доставува јавниот орган. Точниот 

датум на прием на писменото известување од страна на 

странката на кое се однесува известувањето има голе-

мо значење од причини што странката од тој датум мо-

же да  презема процесни дејствија, да вложува жалба 

или пак да пристапи кон исполнување на обврската. 

Според Судот неспорна е потребата на законодаве-

цот да обезбеди сигурен начин на доставување и нама-

лување на можните изигрувања на уредното доставува-

ње кога тоа е по пошта, оттука Судот оцени дека   ос-

порената  одредба не е изведена докрај преку креирање 

на правно издржана норма, со која нема да остави 

простор за правна несигурност и можност за губење на 

правата или неисполнување на обврските. Едноставно 

заради немање на сознание дека во поштата  на конкре-

тен датум за лицето е оставен акт  врз основа на кој те-
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чат права и обврски, странката може да трпи послед-

ици кои би  можеле  да значат губење на права загаран-

тирани со Уставот, поради што Судот оцени дека член 

77 став 2 од Законот не во согласност  со одредбите од 

Уставот на кои се повикува подносителот на иниција-

тивата.  

6. Врз основа на наведеното, Судот одлучи како во 

точките 1 и 2 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука  Судот ја  донесе  во состав од прет-

седателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: На-

сер Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р 

Осман Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина 

Маркудова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски. 

 

У. бр. 94/2017 Претседател 

28 март 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1213. 

Врз основа на член 47, став 1, точка 23 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 

123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точ-

ка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, 

формата, содржината и располагањето со кованите па-

ри за колекционерски цели („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народна-

та банка на Република Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО-

НЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 

Република Македонија на кованата пара за колекцио-

нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 

„Рак“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (се-

дум илјади) парчиња ковани пари за колекционерски 

цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Рак“, 

изработени од сребро Ag 925, со тежина на среброто од 

23,30 г, чистота на среброто од 19,43 г, во квадратна 

форма со димензии 37 х 37 мм, полирани со позлата и 

вметнато кобалтно стакленце со димензии 18,4 х 6,1 

мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-

нака, белези): 

- На аверсот, во централниот дел на монетата се 

прикажани четири атласа коишто го држат небото и 

круг со симболите на сите хороскопски знаци. На вмет-

нато кобалтно стакленце е претставена слика на север-

ното небо со ѕвездата Северница во центарот, опкруже-

на со соѕвездието Рак. Во долниот дел е претставен цр-

теж на Сончевиот Систем. На основата е прикажан дел 

од небесната карта. Во долниот дел од аверсот се при-

кажани грбот на Република Македонија и годината на 

издавање на монетата – „2018“. Исто така, прикажани 

се и натписите на македонски јазик: „Република Маке-

донија“ и „100 денари“. 

- На реверсот, во горниот дел од монетата е прет-

ставена слика на рак од ѕвездениот атлас „Firmamentum 

Sobiescianum“ создаден од Јоханес Хевелиј на крајот на 

17 век. Сликата на хороскопскиот знак рак и неговото 

соѕвездие, претставена на монетата, преминува и на 

вметнатото кобалтно стакленце. Во горниот дел од мо-

нетата е претставен симболот на хороскопскиот знак 

рак. Во долниот дел е претставена златна слика на рак, 

врз цртеж на кој е претставен Сончевиот Систем. На 

десната страна е прикажано латинското име на хоро-

скопскиот знак – CANCER, а на левата страна, ознака-

та Ag925. 

4. Продажната цена по која Народната банка ги 

продава кованите пари за колекционерски цели на те-

риторијата на Република Македонија претставува збир 

од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 

производството и пакувањето), промоцијата, продаж-

бата, дистрибуцијата и провизијата. 

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за ко-

личината на кованата парa за колекционерски цели ко-

јашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од те-

риторијата на Република Македонија и на територијата 

на Република Македонија. 

6. Оваа одлука стапува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-1/2018 на Народната банка на 

11 април 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

__________ 

1214. 

Врз основа на член 47, став 1, точка 23 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 

123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5 од Одлуката за на-

чинот, постапката за издавање, формата, содржината и 

располагањето со кованите пари за колекционерски це-

ли („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-

кедонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 

КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за 

колекционерски цели од серијата „Хороскопски 

знаци“, со име „Рак“, со белезите утврдени во Одлука-
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та за издавање кована пара за колекционерски цели О 

бр. 02-15/VII-1/2018 од 11 април 2018 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 65/18). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 

на оваа одлука се пушта во оптек на денот на објавува-

њето на оваа одлука во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

3. Оваа одлука стапува во сила на денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

 Гувернер 

 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/VII-2/2018 на Народната банка на 

11 април 2018 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ  

1215. 
Врз основа на член 106, став 3 од Законот за елек-

тронски комуникации („Службен весник на Република 
Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 

11/18 и 21/18), а во врска со член 33, став 2 од Правил-
никот за обезбедување на услугите опфатени со уни-
верзална услуга („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 185/2014), Директорот на Агенцијата за 
електронски комуникации на ден 28.3.2018 година, ја 
донесе следната 
 

О Д Л У К А 

 
I 

Износот на средствата кои операторите на терито-
ријата на Република Македонија кои годишно оствару-
ваат минимум бруто приход од 100.000 евра од обезбе-
дување на јавни електронски комуникациски мрежи 
и/или услуги, треба да го уплатат во компензацискиот 

фонд за универзална услуга за 2018 година, се утврду-
ва во висина од 0,20% од вкупниот приход што го има 
остварено операторот од обезбедување на јавни елек-
тронски комуникациски мрежи и/или услуги во 2017 
година. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Согласно член 106, став 3 од Законот за електрон-

ските комуникации („Службен весник на Република 
Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 
11/18 и 21/18), а во врска со член 33, став 2 од Правил-
никот за обезбедување на услугите опфатени со уни-
верзална услуга, висината од 0,20% е определена сог-
ласно проценeтите потребни средства во компензацис-
киот фонд за универзална услуга за 2018 година од кои 
ќе се врши исплата на нето трошоците на давателите на 
универзална услуга што се пресметуваат како разлика 

меѓу нето трошоците за обезбедување на универзална-
та услуга и нето трошоците кои давателот на универ-
залната услуга би ги имал кога не би бил давател на 
универзална услуга при што се зема предвид процене-
тата добивка и нематеријалните поволности што ги има 
давателот на универзална услуга при обезбедувањето 
на универзална услуга. 

Висината на средствата за надоместување на нето 
трошоците Агенцијата ги обезбедува од операторите 
кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/или да-
ваат јавни комуникациски услуги на територијата на 
Република Македонија кои годишно остваруваат мини-
мален бруто приход од 100.000 евра, согласно членот 
35 од Правилникот за обезбедување на услуги опфате-
ни со универзалната услуга. Износот на средствата за 
2018 година, се утврдува во висина од 0.20% од вкуп-
ниот приход од претходната 2017 година остварен со 
вршење на работи со јавни комуникациски мрежи 
и/или обезбедување на јавни комуникациски услуги. 

Врз основа на доставените податоци од оператори-
те за остварениот вкупен годишен приход за 2017 го-
дина, директорот на Агенцијата за електронски кому-
никации ќе донесе поединечно Решение за секој од 
операторите со кое се утврдува точниот износ на сред-
ства што операторот треба да го уплати во компенза-
цискиот фонт за универзална услуга, како и рокот за 
плаќање. 

Врз основа на горенаведеното, согласно член 106 
став 3 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а 
во врска со член 33, став 2 од Правилникот за обезбе-
дување на услугите опфатени со универзална услуга 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски 
комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозити-
вот. 

 
          Агенција 

Бр. 0501-1259/1 за електронски комуникации 
28 март 2018 година Директор, 

Скопје Сашо Димитријоски, с.р. 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1216. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

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

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 

по Барањето за менување на лиценца за вршење на 

енергетска дејност снабдување со електрична енергија 

УП1 бр. 07-15/14 од 04.04.2018 година на Друштвото за 

производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ 

увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 

10.04.2018 година донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност снаб-

дување со електрична енергија на Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-из-

воз ДООЕЛ Скопје издадена од Регулаторна комисија 

за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 

бр.07-15/14 од 20.02.2014 година, изменета со Одлука 

УП1 бр. 07-15/14 од 16.09.2016 година и изменета со 

Одлука УП1 бр. 07-15/14 од 08.02.2017 година („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 38/14, 176/16 

и 15/17) со евидентен број “ЕЕ – 159.11.1/14.2/16.2/17” 

се менува по барање на носителот поради настанати 

промени во сопственичката структура, назив и скратен 

назив на носителот на лиценцата. 

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија се утврдени во пречистениот текст на 

Прилог 1, “Лиценца за вршење на енергетска дејност 

снабдување со електрична енергија”, кој што е соста-

вен дел на оваа Oдлука. 

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. 07-15/14  

10 април 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-

ДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

20 февруари 2014 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

20 февруари 2024 година 

5. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 159.11.1/14.2/16.2/17.2/18 

 

6. Единствен матичен број – 6879845 

 

7. Единствен даночен број – 4080013537869 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија.  

Како снабдување со електрична енергија во смисла 

на оваа лиценца, се смета набавување на електрична 

енергија од земјата и од странство, заради продажба на 

потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот 

на електропреносниот или операторите на електродис-

трибутивните системи како и продажба на купувачи во 

странство, согласно член 79 од Законот за енергетика. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на 

целата територија на Република Македонија и стран-

ство. 

 

11. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди од операторите соодветен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет во согласност со ва-

жечките тарифи, Правилата за пазар на електрична 

енергија, мрежните правила за пренос и мрежните пра-

вила за дистрибуција за електричната енергија која се 

обврзал да ја испорача на своите потрошувачи; 

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок 

за испорачаната електрична енергија по договорната 

цена како и надоместок за користење на пазарот на 

електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, 

согласно членот 74 став (4) од Законот за енергетика, 

снабдувачот на електрична енергија на своите потро-

шувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за корис-
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тење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. 

Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за пот-

рошената активна и/или реактивна електрична енергија 

и за ангажираната електрична моќност, извршени од 

соодветниот оператор на системот; 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со електрична енергија и правилата за пазар на елек-

тричната енергија во однос на доверливоста и обемот 

на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон ку-

пувачите како и да ги исполни барањата за финансискo 

обезбедувањe; 

- доставува до операторот на пазарот на електрична 

енергија податоци за трансакциите и плановите за пот-

рошувачката на електрична енергија за своите потро-

шувачи неопходни за пресметка на неурамнотежува-

њата, во согласност со пазарните правила, мрежните 

правила за пренос и мрежните правила за дистрибу-

ција; 

- ги плати набавените количини на електрична 

енергија, како и закупените капацитети и соодветните 

регулирани услуги од операторите на електропренос-

ниот систем и/или на дистрибутивните системи и опе-

раторот на пазарот на електрична енергија; 

- достави до Регулаторната комисија за енергетика, 

по нејзино барање и во определен рок, информации и 

извештаи за своите трансакции и деловните активности 

што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на те-

риторијата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста снабду-

вање со електрична енергија, заштита на конкуренци-

јата, заштита на потрошувачите, заштита на животната 

средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при 

работа; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на 

енергетска дејност снадбување со електрична енергија; 

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуника-

циска опрема за издавање и контрола на сметките и ко-

муникација со потрошувачите. 

 

12. 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;  

- 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 рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. 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 финансиско-

то и деловното работење во врска со вршењето на деј-

носта во претходната година (извештајна година). 

Годишниот извештај задолжително се доставува во 

електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива.  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност снабдување со електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Менување, продолжување, пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на ли-

ценцата 

Менување, продолжување, пренесување, престану-

вање, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се 

врши во согласност со одредбите од Законот за енерге-

тика и Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 
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17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

1217. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

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

151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и 

член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи 

по Барањето за менување на лиценца за вршење на 

енергетска дејност трговија со електрична енергија 

УП1 бр. 07-192/13 од 04.04.2018 година на Друштвото 

за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ 

увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, на седницата одржана на 

10.04.2018 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија на Друштвото за производ-

ство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз 

ДООЕЛ Скопје издадена од Регулаторна комисија за 

енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 

бр. 07-192/13 од 16.10.2013 година, исправка од 

04.11.2013 година, изменета со Одлука УП1 бр. 07-

192/13 од 16.09.2016 година и изменета со Одлука УП1 

бр. 07-192/13 од 17.02.2017 година („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 143/13, 151/13, 176/16 и 

22/17) со евидентен број “ЕЕ – 143.10.1/13.2/16.2/17” се 

менува по барање на носителот поради настанати про-

мени во сопственичката структура, назив и скратен на-

зив на носителот на лиценцата. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија се утврдени во пречистениот текст на 

Прилог 1, “Лиценца за вршење на енергетска дејност 

трговија со електрична енергија”, кој што е составен 

дел на оваа Oдлука. 

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. 07-192/13  

10 април 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-

ВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕР-

ЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

16 октомври 2013 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

16 октомври 2023 година 

 

5. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 143.10.1/13.2/16.2/17.2/18 

 

6. Единствен матичен број – 6879845 

 

7. Единствен даночен број – 4080013537869 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

Правилата за пазар на електрична енергија. 



 Стр. 18 - Бр. 65                                                                                        12 април 2018 
 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за пренос на електрична 

енергија и Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија како и Правилата за доделување на 

прекуграничните преносни капацитети. 

 

9. Опис на условите и начинот на вршење на деј-

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Општи обврски за носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 

своите купувачи, согласно Правилата за пазар на елек-

трична енергија, Мрежните правила за пренос на елек-

трична енергија и Мрежните правила за дистрибуција 

на електрична енергија како и Правилата за доделува-

ње на прекуграничните преносни капацитети; 

- работи во согласност со Правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите; 

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со Правилата за пазар на електрична енер-

гија; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно Правилата за пазар на електрична енергија, како 

и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет 

и регулираните услуги, согласно превземените обврски 

за потрошувачите кога врши прекугранични трансак-

ции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со 

Правилата за пазар на електрична енергија; 

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрич-

на енергија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-

бота. 

 

12. 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;  

- 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 рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и 

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-

таи. 

 

13. 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 финансиско-

то и деловното работење во врска со вршењето на деј-

носта во претходната година (извештајна година). 

Годишниот извештај задолжително се доставува во 

електронска форма. 
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Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива.  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известувања за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност снабдување со електрична енергија. 

 

15. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

16. Менување, продолжување, пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на ли-

ценцата 

Менување, продолжување, пренесување, престану-

вање, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се 

врши во согласност со одредбите од Законот за енерге-

тика и Правилникот за лиценци за вршење на енергет-

ски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности.  

__________ 

1218. 

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), постапувај-

ќи по барањето на Друштвото за производство, тргови-

ја и услуги  МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за користење 

на повластена тарифа на електрична енергија произве-

дена од обновливи извори на енергија, на седницата 

одржана на ден 10.04.2018 година, 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  

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. 

Климент Охридски бр.30, Скопје, му се одобрува ко-

ристење на повластена тарифа на електрична енергија 

произведена од хидроелектроцентралата МХЕ „ВРА-

НОВСКА“ со реф.бр.312, со инсталирана моќност од 

792 kW и со локација на КП бр.70/3 и дел од 

К.П.бр.361, КО Горно Врановци, Општина Чашка. 

2. Податоци за носителот на оваa одлука: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги  МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиш-

те на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-208; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕ „ВРАНОВСКА“ со реф.бр.312; 

- податоци за локација на електроцентралата: нa КП 

бр.70/3 и дел од К.П.бр.361, КО Горно Врановци, Оп-

штина Чашка; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 792 

kW (една генераторска единица со моќност од 792 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.665.852 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 „МХЕ ВРАНОВ-

СКА РЕКА 312“, УП1 бр. 08-137/15 од 20.10.2015 го-

дина, односно се одобрува користење на повластените 

тарифи за одделните блокови, според следната табела: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- период на користење на повластената тарифа: 20 

години започнувајќи со денот на влегување во сила на 

оваа одлука. 
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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. 08-14/18  

10 април 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

1219. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

член 40 од Законот за енергетика („Службен весник на 

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

151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како 

и член 33 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапу-

вајќи по барањето за издавање на времена лиценца за 

вршење на енергетска дејност производство на  елек-

трична енергија УП1 бр.12-06/18 од 04.04.2018 година 

на Друштвото за производство, трговија и услуги БИ-

НЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, на седницата 

одржана на 10.04.2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-

ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

  

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

БИНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, согласно 

член 40 од Законот за енергетика, му се издава времена 

лиценца, за вршење на енергетска дејност производ-

ство на електрична енергија од термоелектроцентрала 

на биомаса “БИНЕРГИЈА”. 

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа Од-

лука ќе ја врши енергетската дејност производство на 

електрична енергија од термоелектроцентрала на био-

маса “БИНЕРГИЈА” лоцирана во Визбегово, општина 

Бутел. 

3. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија согласно член 39 став 2  и член 32 од 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности дополнително ќе донесе одлука за влегување во 

сила на лиценцата за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија, откако инвести-

торот од ставот 1 на овој член ќе достави извештај за 

извршен технички преглед од надзорен инженер со кој 

енергетскиот објект се става во употреба, а на тој на-

чин ќе заврши испитувањето на опремата како и проб-

ната работа на термоелектроцентралата на биомаса. 

4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 бр. 12-06/18  

10 април 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1 

 

ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

Друштвото за производство, трговија и услуги БИ-

НЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на 

ул. „Лондонска“ бр.8 Скопје - Карпош 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Производство на електрична енергија  

 

3. Евидентен број на издадената лиценца 

ЕЕ – 319.01.1/18 

 

4. Датум на издавање на лиценцата 

10.04.2018 година 

 

5. Датум на важење на лиценцата 

10.01.2019 година 

 

6. Единствен матичен број – 7014295 

 

7. Единствен даночен број – 4057015527990 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-

водство на електрична енергија што носителот на ли-

ценцата ќе го врши од обновлив извор, во термоелек-

троцентрала на биомаса, во обем согласно техничките 

карактеристики на производниот капацитет.  

 

9. Локација на вршење на енергетската дејност 

Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 

ќе ја врши во термоелектроцентрала на биомаса „БИ-

НЕРГИЈА” на КП бр.176/1, КО Визбегово, општина 

Бутел, Скопје. 



12 април 2018  Бр. 65 - Стр. 21 

 
 

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 вршење на 

енергетската дејност производство на електрична енер-

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

како и во согласност со Мрежните правила за дистри-

буција на електрична енергија одобрени од страна на 

Регулаторната комисија за  енергетика.  

 

12. Права и обврски за носителот на лиценца 

Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 

електрична енергија, правата и обврските на носителот 

на лиценца како и неговото учество на пазарот на елек-

трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да:  

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

дина, заштита на работниците, заштита на техничките 

средства и опрема; 

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична 

енергија, Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија, правилниците и другите прописи кои 

ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 

енергетика во согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-

дите, препораките и други општи акти,  

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Од-

лука за одобрување на користење на повластена тарифа 

за откупување на целокупната произведена електрич-

ната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува 

Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно 

Операторот на пазарот на електрична енергија, за от-

куп на целокупната произведена електрична енергија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-

литетно производство и испорака на електрична енер-

гија до точката на прием во системот за дистрибуција 

на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 

моќност и енергија до точката на прием во системот за 

дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 

енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари; 

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 

електрична енергија; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-

новите за одржување и планираната расположливост 

до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-

ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-

ност со Мрежните правила за дистрибуција на елек-

трична енергија. 

 

13. 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. 

 

14. 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; 



 Стр. 22 - Бр. 65                                                                                        12 април 2018 
 

3. преземени мерки во текот на претходната година 

за: 

- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 

хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-

гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 

- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-

тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-

ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 

дејност производство на електрична енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 

страна на надлежни инспекциски и други државни ор-

гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-

таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

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

лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот 

на услугата. 

 

15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност производство на електрична енергија. 

 

16. 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. 

17. 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. 

 

18. Квалитет на услугата 

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-

стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

согласно 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. 

 

19. 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. 

 

20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 

 

      Прилог 2. 

   

Податоци за термоелектроцентрала на биомаса 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно 

Табела 1-VII: 

 

1. име на електрана – БИНЕРГИЈА со планирана 

моќност до 600,00 kW,  

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана ло-

кацијата на електраната во размер 1:25000 од Агенција 

за Катастар, 

3. локација на електраната на преносната/дистрибу-

тивната мрежа, 
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4. ситуација на објекти на електраната, 

5. еднополна струјна шема (примарна опрема) со 

легенда, 

6. технолошка шема на електрана, 

7. податоци за складирање и снабдување со енер-

гетско гориво и други флуиди што се користат во тех-

нолошкиот процес,  

8. општи податоци: 

- година на почеток на градба - 2017 година, 

- година на завршеток на градба - 2018 година, 

- година на почеток на работа - 2018 година, 

- број на производни единици – 3, 

- номинална моќност на електрана – 600 kW, 

- расположлива моќност -  600 kW, 

- максимална моќност - 600 kW, 

- планирана испорачана количина на електрична 

енергија на праг на електрана – 4.200.000 kWh, 

- сопствена потрошувачка – 39 kW, 

- основно гориво – биомаса – отпаден дрвен сорти-

мент, 

- специфична потрошувачка на гориво – 1kg/1 kWh. 

9. податоци за опрема: 

- број на производни единици – 3, 

- година на пуштање во работа на производна еди-

ница – 2018 година, 

- проценет животен век на производна единица – 40 

години, 

- тип, производител и номинални податоци за гене-

ратор – EN-240 – BUDERUS/BOSCH Германија, 

- тип, производител и номинални податоци за тран-

сформатор – BM 01 1x1000 kVA 10.5-21/0.42 kV CK-

Ao – PSelectric Bulgaria. 

10. Податоци за основната опрема за сопствена пот-

рошувачка  

- туро вентилатор – 1x7 kW 

- вентилатор – 2x1.1 kW 

- мотор редуктор за транспорт на материјал - 3x1.1 

kW 

- контролна електроника и автоматика – 0.5 kW. 

__________ 

1220. 

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), постапувај-

ќи по барањето на Друштвото за производство, тргови-

ја и услуги  МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје за издавање 

на решение за стекнување на статус на повластен про-

изводител на електрична енергија произведена од об-

новливи извори на енергија, на седницата одржана на 

ден 10.04.2018 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  

МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. 

Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава реше-

ние за стекнување на статус на повластен производител 

на електрична енергија произведена од обновливи из-

вори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕ 

„ВРАНОВСКА“ со реф.бр.312, со инсталирана моќ-

ност од 792 kW и со локација на КП бр.70/3 и дел од 

К.П.бр.361, КО Горно Врановци, Општина Чашка. 

2. Податоци за носителот на решението: 

- назив и седиште: Друштво за производство, трго-

вија и услуги  МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиш-

те на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје; 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 

PP-SH-208; 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-

ла МХЕ „ВРАНОВСКА“ со реф.бр.312; 

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 

бр.70/3 и дел од К.П.бр.361, КО Горно Врановци, Оп-

штина Чашка; 

- инсталирана моќност на електроцентралата: 792 

kW (една генераторска единица со моќност од 792 

kW); 

- планирано годишно производство на електрична 

енергија од електроцентралата: 2.665.852 kWh; 

- датум на престанок на важење на ова решение: 

17.04.2038 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. 08-13/18  

10 април 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

1221. 
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 
27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и 
објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 

МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-март 2018 година, во однос 
на просечните цени на мало во 2017 година, изнесува 
1.6%. 

 
                                                            Директор, 

Апостол Симовски, с.р. 
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