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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

900. 

Врз основа на членот 34 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 

број 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 членот 8 став 2 од 

Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 7/16), 

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 март  2018 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЗАФАЌАЊЕ ОД ВКУПНИОТ ГОДИШЕН ПРИХОД НА НОСИТЕЛИ-

ТЕ НА ЛИЦЕНЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ И ГОДИШНИОТ ПРИХОД НА ДАВАТЕЛИ-

ТЕ НА ВОДНИ УСЛУГИ ОСТВАРЕН ОД ДАВАЊЕ НА ВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТЕ-

ЊЕТО НА  РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА  ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА  

2018 ГОДИНА 

 

1. Процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергет-

ски дејности и годишниот приход на давателите на водни услуги остварен од давањето на водни услуги, за 

финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2018 годи-

на се утврдува да изнесува 0,0497%. 

2. Оваа oдлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

       Бр. 08-1897/1 Претседател на Собранието 

14 март 2018 година                                                  на Република Македонија, 

            Скопје                                                 м-р Талат Џафери, с.р. 
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901. 

Врз основа на членот 106 став 4 од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 

44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на 14 

март 2018 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2018  ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија го одобрува 

Финансискиот план на Македонска радио-телевизија за 

2018 година. 

 

Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1898/1 Претседател на Собранието 

14 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

902. 

Врз основа на членот 109 став (2) од Законот за же-

лезничкиот систем („Службен весник на Република 

Македонија“  број  48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 

42/14, 130/14, 152/15, 31/16 и 178/16), Собранието на 

Република Македонија, на седницата одржана на 14 

март 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РА-

БОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 

НА  ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ  СЕКТОР  ЗА  2018  ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија ја одобрува 

Годишната програма за работа и развој на Агенцијата 

за регулирање на железничкиот сектор за 2018 година. 

 

Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1899/1                                     Претседател на Собранието 

14 март  2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

903. 

Врз основа на членот 12 став (4) од Законот за пош-

тенските услуги („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16 

и 190/16), Собранието на Република Македонија, на 

седницата одржана на 14 март 2018 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

ЗА  РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА ПОШТИ  ЗА   
2018  ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишната програма за 

работа на Агенцијата за пошти за 2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1900/1 Претседател на Собранието 

14 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

904. 

Врз основа на членот 56 став (4) од Законот за за-

должително капитално финансирано пензиско осигуру-

вање („Службен весник на Република Македонија" број 

29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 

48/2009, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13, 

44/14, 192/15 и 30/16), Собранието на Република Маке-

донија, на седницата одржана на 14 март 2018 година, 

донесе 
 

O Д Л У К А 

ЗА СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-

ТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ШТО ГО НАП-

ЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА  НА  

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ  ОД   ПЕНЗИСКИТЕ   ДРУШТВА  

ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

 Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Одлука за висината на месечниот надомест што 

го наплатува Агенцијата за супервизија на капитално 

финансирано пензиско осигурување од пензиските 

друштва за 2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1901/1 Претседател на Собранието 

14 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

905. 

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухоплов-

ство („Службен весник на Република Македонија“ број 

14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 

42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Собранието на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 14 март  

2018 година, донесе 



 Стр. 4 - Бр. 47                                                                                        16 март 2018 
 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ГО-

ДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА   

ЦИВИЛНО  ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Предлогот на Годишниот финансиски план на 

Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2018 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1902/1 Претседател на Собранието 

14 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

906. 

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухоплов-

ство („Службен весник на Република Македонија“ број 

14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 

42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), Собранието на Ре-

публика Македонија, на седницата одржана на 14 март 

2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ  НА 

АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО  
ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Предлогот на годишната програма за работа и 

развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 

2018 година. 

 

Член 2 

 Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1903/1 Претседател на Собранието 

14 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

__________ 

907. 

Врз основа на членот 9 став 4 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 

99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 

41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 

154/15, 30/16 и 127/16), Собранието на Република Ма-

кедонија, на седницата одржана на 14 март 2018 го-

дина, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-

ЊЕ НА СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА 

ИНФОРМАТИЧКИ  НАУКИ  И  ТЕХНОЛОГИИ 

„СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ” - ОХРИД 

 

1.Собранието на Република Македонија дава сог-

ласност на Статутарната одлука за изменување и до-

полнување на Статутот на Универзитетот за информа-

тички науки и технологии ,,Свети Апостол Павле“- 

Охрид. 

2.Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 08-1904/1 Претседател на Собранието 

14 март 2018 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

908. 

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 7 март 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

  

1. СЕ УКИНУВА членот 126, во делот: „и комунал-

ните редари“, од Одлуката за комунален ред и мерки за 

нејзино спроведување во Општина Лозово, бр.0801-

306/1, донесена од Советот на Општина Лозово на 3 

март 2017 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, на ини-

цијатива на Велин Николов од с.Каратманово, со Реше-

ние У.бр.44/2017 од 31 јануари 2018 година поведе по-

стапка за оценување на законитоста на одредбата од 

Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.  

Постапката е поведена затоа што се постави праша-

њето за согласноста на наведениот дел од членот 126 

на Одлуката со член 30 став 1, член 32 став 2, член 34 

алинеја 5, членовите 35, 41, 42 и 44 од Законот за кому-

налните дејности. 

4. Судот на седницата утврди дека во членот 126 од 

Одлуката се пропишува „инспекциски надзор над спро-

ведувањето на оваа одлука вршат овластениот комуна-

лен инспектор и комуналните редари на Општината.“ 

5. Според член 12 став 2 од Законот за комуналните 

дејности („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/2012, 163/2013, 42/2014, 44/2015, 147/2015 и 

31/2016), врз основа на која одредба е донесена Одлу-

ката, „заради подетално уредување на односите во ко-
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муналните дејности утврдени со овој закон, советот на 

општините, односно Советот на градот Скопје донесу-

ва одлука за комунален ред и мерки за нејзино спрове-

дување.“ 

а) Во врска со комуналниот редар, Законот за кому-

налните дејности го определува следното: 

Во ставот 4 на членoт 12 од Законот се пропишува 

дека „за спроведувањето на одлуката од ставот 2 на 

овој член општините, општините во градот Скопје и 

градот Скопје назначуваат комунални редари. За кому-

нален редар се назначува лице со најмалку средно об-

разование.“ Според ставот 5, „при вршењето на кон-

тролата, комуналниот редар има право да ги провери 

идентификациските документи на лицата поради пот-

врдување на нивниот идентитет во согласност со за-

кон“, а во ставот 6 се определува дека „за констатира-

ните неправилности при контролата комуналниот ре-

дар составува записник и изрекува мандатна казна на 

самото место согласно со овој закон и Законот за прек-

ршоците.“ 

Според член 43 став 1 од Законот, „глоба во износ 

од 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 

на физичко лице, во мандатна постапка со издавање на 

мандатен платен налог, ако постапува спротивно на од-

редбите од Одлуката за комунален ред.“ 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 

(1) совет на општина донесува одлука за комунален ред  

за да ги уреди подетално односите во општината околу 

комуналните дејности утврдени со Законот за комунал-

ните дејности (член 12 став 2), (2) спроведувањето  на 

одлуката го врши комунален редар (член 12 став 4), (3) 

комунален редар мора да има најмалку средно образо-

вание и да е назначен од општината (член 12 став 4), а 

(4) спроведувањето на одлуката комуналниот редар го 

врши на тој начин што (а) при контрола (член 12 ставо-

ви 5 и 6),  (б) го   утврдува идентитетот на лицата кои 

сториле неправилности предвидени во одлуката (член 

12 став 5), (в) составува записник за констатираните 

неправилности (член 12 став 6) и (г) изрекува мандатна 

казна од 50 евра во денарска противвредност на самото 

место со издавање на мандатен платен налог (член 12 

став 6 и член 43 став 1).  

Според тоа, Судот оцени дека комуналниот редар ја 

спроведува одлуката за комунален ред на општината со 

контрола на терен и со постапување на лице место на 

начин и во постапка пропишани со изнесените одредби 

од Законот. 

б) Во врска со инспекцискиот надзор, пак, Законот 

за комуналните дејности го определува следното: 

Според член 30 став 1, „инспекциски надзор вршат 

државните комунални инспектори на Државниот кому-

нален инспекторат, општинските комунални инспекто-

ри и комуналните инспектори во општините во градот 

Скопје и градот Скопје.“ 

Во врска со инспекцискиот надзор во општините, 

членот 32 став 2 од Законот пропишува дека „за кому-

нален инспектор во општините, општините на градот 

Скопје и градот Скопје се назначува лице со високо об-

разование со најмалку три години работно искуство.“ 

Според член 34 од Законот, „комуналните инспек-

тори на општините, општините во градот Скопје и гра-

дот Скопје вршат инспекциски надзор над: 

- јавните претпријатија за вршење на комунални 

дејности основани во општината, односно општините 

на градот Скопје, 

- физичките и правните лица на кои општината им 

доверила вршење на соодветни комунални дејности 

согласно со закон, 

- јавните претпријатија за вршење на комунални 

дејности основани од градот Скопје, 

- физичките и правните лица на кои градот Скопје 

им доверил вршење на соодветни комунални дејности 

согласно со закон и 

- примената на одредбите од Одлуката за комуна-

лен ред.“ 

Според член 35 од Законот, „инспекторите од чле-

нот 30 став 1 од овој закон за утврдените недостатоци 

изготвуваат записник“ (став 1). „Врз основа на запис-

никот од ставот 1 на овој член инспекторите донесува-

ат решение со кое го определуваат начинот и рокот на 

отстранување на недостатокот“ (став 2). „Доколку сто-

рителот на прекршокот сам не го отстрани недостато-

кот, инспекторот ќе донесе заклучок за дозвола за из-

вршување, при што трошоците паѓаат на товар на сто-

рителот на прекршокот“ (став 3). „Против решението 

на инспекторите од ставот 2 на овој член е дозволена 

жалба во рок од осум дена од денот на приемот на ре-

шението“ (став 4). „По жалбата против решението на 

државниот комунален инспектор, општинскиот кому-

нален инспектор, комуналниот инспектор во општини-

те на градот Скопје и градот Скопје одлучува Државна-

та комисија за одлучување во втор степен во областа на 

инспекцискиот надзор и прекршочната постапка“ (став 

5). „Жалбата не го одлага извршувањето на решението“ 

(став 6). „Ако при вршењето на инспекциски надзор 

инспекторот утврди дека е сторен прекршок или кри-

вично дело, е должен да покрене постапка пред надле-

жен суд“ (став 7). 

Во членот 41 од Законот се определени случаите во 

кои на давателот на комунална услуга – правно лице 

односно трговец поединец ќе му се изрече глоба за сто-

рен прекршок во износ од 3.000 евра во денарска про-

тиввредност, а во членот 42 од Законот се определени 

случаите во кои на корисник на комунална услуга – 

физичко лице ќе му се изрече глоба за сторен прекр-

шок во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска про-

тиввредност.  

Во членот 44 од Законот се пропишува дека „кога 

државниот комунален инспектор, комуналниот инспек-

тор на општината, општините во градот Скопје и гра-

дот Скопје, ќе утврдат дека е сторен прекршок од чле-

новите 41 и 42 од овој закон, ќе поднесе барање за по-

ведување на прекршочна постапка до надлежен суд“ 

(став 1). „Пред поднесување на барање за поведување 

на прекршочна постапка пред надлежен суд, инспекто-

рите од ставот 1 на овој член се должни да спроведат 

постапка за порамнување согласно со издавање на 

прекршочен платен налог“ (став 2). „Кога инспектори-

те од ставот 1 на овој член ќе констатираат прекршок 

од членовите 41 и 42 од овој закон, составуваат запис-
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ник во кој се наведуваат битните елементи на прекршо-

кот, времето, местото и начинот на сторување на прек-

ршокот. Доколку сторителот го признае прекршокот, 

инспекторот ќе му издаде на сторителот прекршочен 

платен налог заради наплата на глобата предвидена за 

прекршокот. Со потписот на прекршочниот платен на-

лог се смета дека сторителот на прекршокот е согласен 

да ја плати предвидената глоба“ (став 3). „Сторителот 

на прекршокот од ставот 1 на овој член е должен да ја 

плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот 

на прекршочниот платен налог на сметка на Буџетот на 

Република Македонија означена во прекршочниот пла-

тен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во даде-

ниот рок, ќе плати само половина од изречената глоба 

утврдена во прекршочниот платен налог“ (став 4). 

„Ако сторителот не ја плати глобата од ставот 1 на овој 

член во рокот определен во ставот 4 на овој член, 

инспекторот од ставот 1 на овој член ќе поднесе бара-

ње за поведување на прекршочна постапка пред надле-

жен суд“ (став 5). 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 

(1) инспекциски надзор вршат комунални инспектори – 

државни, општински и на градот Скопје (член 30 став 

1), (2) општинскиот комунален инспектор мора да има 

високо образование, најмалку три години  работно  ис-

куство и да е назначен од општината (член 32 став 2), 

(3) општинскиот комунален инспектор врши инспек-

циски надзор над (а) јавните комунални претпријатија 

основани од општината, (б) физичките и правните лица 

на кои општината им доверила вршење на комунални 

дејности и (в) примената на одредбите од Одлуката за 

комунален ред (член 34), а (4) вршењето на инспекцис-

киот надзор од страна на општинскиот комунален 

инспектор се спроведува на тој начин што (а) инспек-

торот изготвува записник за утврдените неправилности 

(член 35 став 1), (б) донесува решение со кое го опре-

делува начинот и рокот на отстранување на недостато-

ците (член 35 став 2), (в) донесува заклучок за дозвола 

за извршување, ако сторителот на прекршокот не ги от-

страни недостатоците (член 35 став 3), (г) против реше-

нието, со кое се определува начинот и рокот за отстра-

нување на недостатоците, дозволена е жалба во рок од 

осум дена од приемот на решението (член 35 став 4), 

(д) по жалбата одлучува Државната комисија за одлу-

чување во втор степен во областа на инспекцискиот 

надзор и прекршочната постапка (член 35 став 5), (ѓ) 

жалбата не го одлага извршувањето  на решението 

(член 35 став 6) и (е) ако при вршењето на инспекцис-

ки надзор инспекторот утврди дека е сторен прекршок 

или кривично дело, должен е да покрене постапка пред 

надлежен суд (член 35 став 7). Законот понатаму про-

пишува (5) видови на прекршоци и глоба од 3.000 евра 

во денарска противвредност за сторителот на прекршо-

кот – давател на комунална услуга, правно лице или тр-

говец поединец (член 41), како и (6) видови на прекр-

шоци и глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денар-

ска противвредност за сторителот на прекршокот – ко-

рисник на комунална услуга, физичко лице (член 42), 

па (7) ако општинскиот комунален инспектор утврди 

дека е сторен прекршок пропишан во наведените за-

конски одредби, тој постапува на тој начин што (а) сос-

тавува записник во кој се наведуваат битните елементи 

на прекршокот, времето, местото и начинот на сторува-

ње на прекршокот (член 44 став 3), (б) на сторителот на 

прекршокот ќе му издаде прекршочен платен налог 

(член 44 став 3), па (в) по налогот, ако сторителот на 

прекршокот го потпише и ја плати законски предвиде-

ната глоба во рок од осум дена на сметка на Буџетот на 

Република Македонија означена во прекршочниот пла-

тен налог, ќе се плати само половина од глобата ут-

врдена во налогот (член 44 ставови 3 и 4), а (г) ако сто-

рителот на прекршокот не ја плати глобата, инспекто-

рот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна 

постапка пред надлежен суд (член 44 ставови 1 и 5). 

Според тоа, Судот оцени дека општинскиот кому-

нален инспектор врши инспекциски надзор над оп-

штинските комунални претпријатија во врска, покрај 

другото, и со примената на одредбите од Одлуката за 

комунален ред, на начин и во постапка определени со 

изнесените законски одредби. 

Со оглед на тоа што со членот 126 од Одлуката за 

комунален ред и мерки за нејзино спроведување во Оп-

штина Лозово се пропишува инспекциски надзор над 

спроведувањето на Одлуката да вршат и комуналните 

редари на Општината, во ситуација кога инспекциски 

надзор над примената на одредбите од одлуката за ко-

мунален ред е делокруг на општинските комунални 

инспектори според Законот за комуналните дејности, 

Судот утврди дека членот 126, во делот: „и комунални-

те редари“, од Одлуката не е во согласност со член 30 

став 1, член 32 став 2, член 34 алинеја 5, членовите 35, 

41, 42 и 44 од Законот за комуналните дејности. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

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

дателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена 

Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р Дар-

ко Костадиновски, Вангелина Маркудова и Владимир 

Стојаноски. 

 

У. бр. 44/2017 Претседател 

7 март 2018 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

909. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за 

судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден  14.3.2018  година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Љиљана Ивановска Шопова, судија на Апелациониот 

суд Скопје, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 14.3.2018 година.  

 

Бр. 02-479/1 Судски совет 

15 март 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

910. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

БУГАРИЈА 

  

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од регионот Добрич/Dobrich во 

Република Бугарија. 

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува 

на следните пратки: 

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, 

гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви 

(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна или за обновување на популација на дивеч, 

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени 

од живина,  

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:  

- живина,  

- птици кои се увезуваат согласно програмите за за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени 

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч, 

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи делови од месо од живина и пернат дивеч и 

8) нетретирани трофеи од пернат дивеч. 

 

Член 2 

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова реше-

ние, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч 

само доколку месото од овие видови било подложено на 

еден од специфичните третмани B, C или D дадени во 

Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката 

за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен 

увоз и транзит,  формата и содржината на ветеринарно-

здравствениот сертификат или други документи што ја 

придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и 

производи од животинско потекло, како и начинот и по-

стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 

транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произ-

води од животинско потекло(
*1

). 
 

Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 
Бр. 02 – 972/1 Агенција за храна 

13 март 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

911. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став1 точка 16 и член 

48 од  Законот за енергетика („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 141/14, 

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

54 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) на седницата одржана на 

13.3.2018 година, донесе  

                            

() Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката 
за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 
транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 
сертификат или други документи што ја придружуваат пратката 
со живи животни, аквакултура и производи од животинско по-
текло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и 
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакул-
тура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од 
Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 
2007 година за здравствените барања на животните и јавното ве-
теринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сер-
тификати за увоз на одредени производи од месо и обработени 
желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети зем-
ји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 
32007D0777. 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО 

ПОСТРОЈКИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО 

НА ТОПЛИНСКА И  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Се одзема лиценцата за вршење на енергетска 

дејност производство на топлинска и електрична енер-

гија во постројки за комбинирано производство на топ-

линска и електрична енергија на Друштвото за произ-

водство и трговија на топлинска и електрична енергија 

КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје со евидентен број ЕЕ-

220.01.1/11 и ТЕ -14.01.01.14  издадена од Регулаторна-

та комисија за енергетика со Одлука УП1 бр. 07-168/14 

од 15.12.2014 година  („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.187/14). Лиценцата се одзема бидејќи 

носителот на лиценцата престанал да ги исполнува ус-

ловите за вршење на енергетската дејност за која е из-

дадена лиценцата, односно поради одземени основни 

средства за вршење на дејноста. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

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

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-168/14  

13 март 2018 година Претседател, 

Скопје  Димитар Петров, с.р. 

__________ 

912. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

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

Законот за енергетика („Службен весник на Република 

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

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

член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енер-

гетски дејности („Службен весник на Република Маке-

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

по Барањето за менување на лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-

ја УП1 бр.07-261/14 од 9.2.2018 година на Акционер-

ско друштво за производство на електрична енергија 

ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопстве-

ност Скопје, на седницата одржана на 13.3.2018 го-

дина,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА              

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност 

производство на електрична енергија на Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија 

ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопстве-

ност Скопје издадена од Регулаторна комисија за енер-

гетика на Република Македонија со Одлуката бр.02-

1391/1 од 18.11.2005 година, со исправка од 28.11.2005 

година, изменета со Одлука УП1 бр.07-261/14 од 

24.12.2014 година и изменета со Одлука УП1 бр. бр.07-

261/14 од 6.2.2017 година („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.100/05, 102/05, 194/14 и 15/17), на 

во Прилог 2, по Табела II, се додава: 

“9. Табела III Податоци за постројка за комбинира-

но производство на електрична и топлинска енергија 

и/или механичка енергија: 

1. Намена и опис на технолошкиот процес  

- Опремата се состои од 1О гасни мотори кои ко-

ристат природен гас како гориво. 

- Произведената електрична енергија преку 2 тран-

сформатора се пренесува до дистрибутивната мрежа на 

АД ЕЛЕМ – Скопје подружница Енергетика.  

- Ослободената топлинска енергија при работата на 

гасните мотори, преку ладилници се предава на цирку-

лациониот разладен круг, во кој се приклучени и ла-

дилникот за масло и ладилникот на компримираната 

смеса на гас и воздух зад турбополначот.  

- Согорените гасови од гасните мотори, преку при-

гушен систем за намалување на бучавата, заради висо-

ката содржина на физичка топлина од 1140 kW, се но-

сат во генератор за пареа.  

- Има 5 генератори за пареа т.е. два гасни мотори 

напојуваат еден генератор на пареа. 

- Топлинската енергија се испорачува со директен 

вод до потрошувачите.  

- Снабдувањето со гориво (природен гас) е преку 

Мерно Регулациска Станица изградена за потребите на 

овој објект.  

2. Инсталиран капацитет  

- капацитет за производство на електрична енергија 

на гасен мотор 3.041 kW 

- вкупен инсталиран капацитет за производство на 

електрична eнepгијa 30.410 kW 

- капацитет за производство на топлинска енергија 

на гасен мотор 1.358 kW 

- Вкупниот капацитет за производство на топлинска 

енергија  13.580 kW 

- Производство на пареа со еден гасен мотор  1.296 kW 

- Вкyпeн капацитет за производство на пареа  12.960 kW 

- Вкупeн капацитет за производство на пареа  20.000 kg/h 

3. Фактор на емисија  

- NOx < 500 mg/nm
3
 (5% 02)  

- СО   < 300 mg/nm
3
 (5% 02)  



16 март 2018  Бр. 47 - Стр. 9 

 
 



 Стр. 10 - Бр. 47                                                                                        16 март 2018 
 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
3. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен вес-

ник на Република Македонија“. 
 

       УП1 Бр. 07-261/14    

      13 март 2018 година                                                                            Претседател, 

                 Скопје Димитар Петров, с.р. 
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913. 

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

по Барањето за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија 

УП1 бр.11-96/17 од 9.2.2018 година на Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕК-

ТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 13.3.2018 година,  до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија на Акционерско 

друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост 

Скопје издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија со Одлуката бр. 02-410/1 од 

20.3.2006 година и изменета со Одлука УП1 бр.11-96/17 од 21.7.2017 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.36/06 и 98/17), во Прилог 1: 

- точка 10 се менува и гласи:“Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на топлинска 

енергија ќе ја врши во топланата на АД ЕЛЕМ, Подружница Енергетика – Скопје, на ул. XVI Македонска бри-

гада бр. 18 - 1000 Скопје и во деловно производен објект – когенеративна гасна централа, м.в. Круг на фабри-

ка Железарница на КП 2271, Скопје, за производство на топлинска и електрична енергија во постројки за ком-

бинирано производство на топлинска и електрична енергија.” 

- во точка 11 зборовите: “Табела 1” се заменуваат со зборовите: “Прилог 2” 

- по точката 25 пред зборовите: “Табела 1” се додаваат зборовите: “Прилог 2”, а по Табелата 1 се додава: 

“Табела 2  

1. Намена и опис на технолошкиот процес  

- Опремата се состои од 1О гасни мотори кои користат природен гас како гориво. 

- Произведената електрична енергија преку 2 трансформатора се пренесува до дистрибутивната мрежа на 

АД ЕЛЕМ – Скопје подружница Енергетика.  

- Ослободената топлинска енергија при работата на гасните мотори, преку ладилници се предава на цирку-

лациониот разладен круг, во кој се приклучени и ладилникот за масло и ладилникот на компримираната смеса 

на гас и воздух зад турбополначот.  

- Согорените гасови од гасните мотори, преку пригушен систем за намалување на бучавата, заради висока-

та содржина на физичка топлина од 1140 kW, се носат во генератор за пареа.  

- Има 5 генератори за пареа т.е. два гасни мотори напојуваат еден генератор на пареа. 

- Топлинската енергија се испорачува со директен вод до потрошувачите.  

- Снабдувањето со гориво (природен гас) е преку Мерно Регулациска Станица изградена за потребите на овој 

објект.  
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2.Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување. 
3.Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
 

     УП1 Бр. 11-96/17    

   13 март 2018 година                                                                                     Претседател, 

             Скопје Димитар Петров, с.р. 
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914. 

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 и 189/16) и член 28 

од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 

дејности (“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по бара-

њето за издавање на лиценца за вршење на енергетска 

дејност снабдување со електрична енергија УП1 бр.12-

04/18 од 5.2.2018 година на ОКТА Рафинерија на нафта 

Акционерско друштво Скопје, на седницата одржана 

на 14.3.2018 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско 

друштво Скопје, се издава лиценца за вршење на енер-

гетската дејност снабдување со електрична енергија.  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

за вршење на енергетската дејност снабдување со елек-

трична енергија се утврдени во Прилог 1, “Лиценца за 

вршење на енергетска дејност снабдување со електрич-

на 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. 12-04/18  

14 март 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

     

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво 

Скопје, со седиште на ул.1 бр.25 Миладиновци, Илин-

ден 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Снабдување со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

14 март 2018 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

14 март 2028 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца 

ЕЕ – 318.11.1/18 

 

6. Број на деловниот субјект – 4074009 

 

7. Единствен даночен број – 4030980254845 

 

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, 
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- 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-

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 правилата за пазар на електрич-

на енергија, мрежните правила за пренос и мрежните 

правила за дистрибуција на електрична енергија, 

- 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 

и 

- 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. 
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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.  

__________ 

915. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1, алинеја 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 28 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 издавање на  лиценца за вршење на 

енергетска дејност трговија со природен гас УП1 

бр.11-05/18 од 5.2.2018 година на ОКТА Рафинерија на 

нафта Акционерско друштво Скопје, на седницата од-

ржана на 14.3.2018 година,  донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН 

ГАС 

 

1. На ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско 

друштво Скопје сe издава лиценца за вршење на енер-

гетската дејност трговија со природен гас. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност трговија со при-

роден гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за врше-

ње на енергетска дејност трговија со природен гас” кој 

што е составен дел 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. 11-05/18  

14 март 2018 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

Прилог 1  

 

ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС 

 

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво 

Скопје, со седиште на ул.1 бр.25 Миладиновци, Илин-

ден. 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со природен гас. 

 

3. Датум на издавање на лиценцата 

14 март 2018 година 

 

4. Датум на важење на лиценцата 

14 март 2028 година 

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца: 

ПГ- 35.06.1/18 

 

6. Број на деловниот субјект – 4074009 

 

7. Единствен даночен број – 4030980254845 
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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 природен гас. 

Како трговија со природен гас во смисла на оваа 

лиценца, се смета купување на природен гас заради 

препродажба на други трговци, снабдувачи, произво-

дители на електрична и/или топлинска енергија, опера-

торите на системите за пренос и дистрибуција на при-

роден гас или на купувачи од странство.  

По исклучок од ставот (2), трговецот во својство на 

снабдувач може да продава природен гас и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на природен гас, утврдени во прави-

ла за пазар на природен гас. Меѓусебните права и об-

врски на трговецот и потрошувачот, како и обврските 

кон операторот на преносниот систем и/или оператори-

те на дистрибутивните системи, се уредуваат со дого-

вор. 

 

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

носта: 

Енергетската дејност, трговија со природен гас, 

носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-

ње на купопродажни договори за набавка на приро-

ден гас  што се обврзал да го испорача на своите ку-

пувачи, како и договори за транзит низ преносниот 

систем. 

 

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со природен гас, но-

сителот на лиценцата ќе ја врши на целата 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 

природен гас на купувачите со кои има склучено дого-

вори, 

- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капа-

цитет и регулирани услуги, во согласност со применли-

вата тарифа, правилата за пазар на природен гас, мреж-

ните правила за пренос и мрежните правила за дистри-

буција на природен гас, за количините на природен гас 

кои се обврзал да ги испорача, 

- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да 

ги исполнува условите за квалитет определени со склу-

чените договори, како и пропишаните норми за квали-

тетот, 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трго-

вија со природен гас, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната 

средина, животот и здравјето на луѓето и заштита 

при работа, 

- работи во согласност со законите и другите про-

писи во Република Македонија, прописите утврдени од 

страна на Регулаторната комисија за енергетика, 

Мрежните правила за пренос и Мрежните правила за 

дистрибуција на природен гас, 

- работи во согласност со правилата за снабдување 

со природен гас во поглед на доверливоста на подато-

ците и количините на природниот гас испорачан на 

потрошувачите, 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции ут-

врдени од страна на операторот на системот за пренос 

на природен гас во однос на обврските поврзани со 

урамнотежувањата меѓу предвидените и реализираните 

трансакции, 

- им фактурира на своите купувачи за природниот 

гас, како и за преносниот капацитет и/или дистрибути-

вен капацитет, доколку за нивното обезбедување е ов-

ластен од страна на купувачот, 

- обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со важечките тарифи и мрежните правила за пре-

нос на природен гас, кога врши извоз на природен гас 

или транзит, 

- на операторот на системот за пренос на природен 

гас да му достави информација за количините на при-

роден гас и соодветниот временски распоред од сите 

договори за купопродажба на природен гас за природ-

ниот гас што се обврзал да го испорача на своите купу-

вачи, како и договорите за транзит низ преносниот сис-

тем, 

- доставува податоци и информации согласно пра-

вилникот за следење на  функционирањето на енергет-

ските пазари. 

 

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 

претпријатието: да изготвува финансиски извештаи 

кои ќе обезбедат информации за средствата, об-
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врските, капиталот, приходите и расходите со резул-

татите од работењето, како и паричните текови на 

претпријатието, како 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 Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во 

тековната година да достави Годишен извештај за 

финансиското и деловното работење во врска со 

вршењето на дејноста во претходната година (из-

вештајна година). 

Годишниот извештај задолжително се доставува во 

електронска форма. 

Годишниот извештај треба да содржи податоци 

за:  

1. Набавки и продажби на природен гас во текот на 

извештајна година. 

2. Финансиски извештаи:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  

- извештај за промените во главнината,  

- извештај за паричните текови,  

- применетите сметководствени политики,  

- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стан-

дарди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца.   

3. Превземени мерки во текот на извештајна го-

дина, за: 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-

носта; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 

вонредна состојба. 

4. Состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на поодделни задачи во врска со дејноста;  

5. Оценка за реализирање на планот за работа за из-

вештајната година и  

6. Бизнис план за тековната година. 

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 известување за си-

те околности, настани и промени кои што имаат или би 

можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-

та дејност. 

 

15. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-

ден увид во целокупната документација која што се одне-

сува на вршењето на енергетската дејност за која што е 

издадена лиценцата,  во согласност со Правилникот за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности. 

 

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.  

 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА   

МАКЕДОНИЈА 

916. 

Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ 

бр.98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 

44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/15, 

61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16, 

27/16, 120/16, 132/16 и 35/18) и Соопштението на 

Државниот завод за статистика за исплатената плата по 

вработен во Република Македонија бр.4.1.18.14 од 

22.2.2018 година, Фондот на пензиското и инвалидско-

то осигурување на Македонија ги утврдува и објавува  
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ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ  

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШ-

НИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА 

ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2017 ГОДИНА,  

ЗА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2018 ГОДИНА 

 

1. Платите остварени од 1970 до 2017 година 

што се земаат за утврдување на пензиската основа  

се пресметуваат според просечната плата на врабо-

тените во Републиката од 2017 година, како по-

следна календарска година што и предходи на го-

дината во која осигуреникот го остварува правото 

на пензија, со валоризационите коефициенти што 

се пресметуваат врз основа на статистичките пода-

тоци за движењето на платите на сите вработени во 

Републиката, и тоа: 

 

Година Просечна плата Коефициенти  

1970                      0,00       20.183.098,5915 

1971                      0,00       16.784.773,0600 

1972                      0,00       14.109.538,4615 

1973                      0,00       12.247.863,2479 

1974                      0,00       9.553.333,3333 

1975                      0,00       7.609.691,3375 

1976                      0,00       6.674.818,0495 

1977                      0,00       5.609.982,8725 

1978                      0,00       4.677.274,5818 

1979                       0,01       3.970.216,4502 

1980                       0,01       3.301.367,8906 

1981                       0,01       2.600.430,9856 

1982                       0,01       2.036.415,3122 

1983                       0,01       1.628.871,8386 

1984                      0,02       1.173.267,8334 

1985                      0,03       698.577,1305 

1986                      0,07       343.593,5861 

1987                       0,13       171.210,5259 

1988                      0,36       63.737,4001 

1989                      6,42       3.571,3396 

1990                    38,54       594,9144 

1991                     77,85       294,5151 

1992                  764,00       30,0105 

1993               4.854,00       4,7235 

1994               9.009,00       2,5450 

1995               9.373,00       2,4462 

1996               9.445,00       2,4275 

1997               9.469,00       2,4214 

1998               9.623,00       2,3826 

1999               9.754,00       2,3506 

2000               9.942,00       2,3062 

2001             10.552,00       2,1729 

2002              11.279,00       2,0328 

2003             11.824,00       1,9391 

2004             12.293,00       1,8651 

2005             12.597,00       1,8201 

2006              13.517,00       1,6962 

2007             14.584,00       1,5721 

2008             16.096,00       1,4245 

2009             19.957,00       1,1489 

2010             20.553,00       1,1156 

2011             20.847,00       1,0998 

2012            20.902,00       1,0969 

2013              21.145,00       1,0843 

2014             21.394,00       1,0717 

2015             21.906,00       1,0467 

2016            22.342,00       1,0262 

2017            22.928,00       1,0000 

 

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 

1  на ова известување,  а согласно членот 37 став 3 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се 

сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 

1,0394. 

 

Бр. 02-1347/1  

13 март 2018 година в.д. Директор, 

Скопје Шаип Зенели, с.р. 
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917. 

Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 

98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/15, 61/15, 

97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16, 27/16, 120/16, 132/16 и 35/18) и Соопштението на Државниот завод 

за статистика за исплатена просечна бруто плата  по вработен во Република Македонија број 4.1.18.14 од 

22.2.2018 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување  на Македонија, ја утврдува и објавува  

 

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ  

НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДО-

МЕСТОК НА  ПЛАТА  ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2018 ГОДИНА 

 

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надомес-

ток на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:   

- за висока стручна подготовка....21.461,00 денари 

- за виша стручна подготовка или 

подготовка за висококвалификуван  

работник......................................17.906,00 денари 

- за средна стручна подготовка или подготовка 

за квалификуван работник...........16.247,00 денари  

- за стручна подготовка на полуквалификуван работник 

односно нижа стручна подготовка.........14.336,00 денари 

- за осигуреници и лица без стручна  

подготовка....................................13.817,00 денари 

2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2017 година и слу-

жи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право 

на пензија  остваруваат во 2018 година.  

 

     Бр. 02-1347/2  

13 март 2018 година                                                                  в.д. Директор, 

           Скопје Шаип Зенели, с.р. 
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