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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1359. 
Врз основа на член 17-а од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 
и 35/11), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 10.4.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ БЕЗ  
НАДОМЕСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Валандово и се даваат 

на трајно користење, без надомест, недвижни ствари, 
сопственост на Република Македонија и тоа: 

- објекти бр.1 со намена 511 и бр.1 со намена 534 со 
вкупна површина од 427 м2 кои се наоѓаат на КП 
бр.614, КО Бајрамбос, место викано Ќелеш, запишани 
во ИЛ бр.52 и 

објекти бр.1, бр.2 и бр.3 со вкупна површина од 38 
м2 кои се наоѓаат на КП бр. 615, КО Бајрамбос, место 
викано Ќелеш, запишани во ИЛ бр.52; 

- земјиште на КП бр.614 и бр.615, КО Бајрамбос, 
место викано Ќелеш, со вкупна површина од 11056 м2 
запишано во ИЛ бр.52. 

 
Член 2 

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

                                                        
      Бр. 41-1260/1                 Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 
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1360. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 10.4.2012 го-
дина, донесе                                                         

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИ-
СТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГ-
РАДБА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС НА 
КП 509/2, ВО КО РАДИБУШ, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за  трајна  прена-
мена на земјоделско  во  градежно земјиште за израбо-
тка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на повеќенаменски комплекс на КП 509/2,  
КО Радибуш, oпштина Ранковце. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за 
трајна пренамена ги има следните катастарски индикации: 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
     Бр. 41-1314/1           Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1361. 
Врз основа на член 91, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува право на сопственост 
во корист на Република Македонија , согласно геодет-
ски елаборат со број 27-12 од 13.01.2012 година во јав-
ната книга за запишување на правата на недвижности-
те на следните недвижни ствари: 

- зграда бр.1 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 240 м2, која се на-
оѓа на КП.бр. 2204, КО Крушево вон градежен реон, 
место викано „Бегова корија“; 

- зграда бр.2 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 89 м2 (плус 20 м2 
доградба) или вк. 109 м2 која се наоѓа на КП.бр.2204, 
КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова 
корија“; 

- зграда бр.3 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 123 м2, која се на-
оѓа на КП.бр.2204, КО Крушево вон градежен реон, ме-
сто викано „Бегова корија“; 

- зграда бр.4 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 69 м2, која се нао-
ѓа на КП.бр.2204, КО Крушево вон градежен реон, ме-
сто викано „Бегова корија“; 

- зграда бр.5 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 89 м2 (плус 13 м2 
доградба) или вк. 102 м2 која се наоѓа на КП.бр.2204, 
КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова 
корија“; 

- зграда бр.6 детско одморалиште „Шула Мина“ – Кру-
шево со внатрешна површина од 56 м2 (плус 12 м2 доград-
ба) или вк.68 м2 која се наоѓа на КП.бр.2204, КО Крушево 
вон градежен реон, место викано „Бегова корија“; 

- зграда бр.7 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 61 м2 (плус 14 м2 
доградба) или вк. 75 м2 која се наоѓа на КП.бр.2204, 
КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова 
корија“; 

- зграда бр.1 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 89 м2 (плус 14 м2 
доградба) или вк. 102 м2 која се наоѓа на КП.бр.2202, 
КО Крушево вон градежен реон, место викано „Бегова 
корија“; 

- зграда бр.2 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 41 м2 која се нао-
ѓа на КП.бр.2202, КО Крушево вон градежен реон, ме-
сто викано „Бегова корија“; 

- зграда бр.3 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 98 м2 која се нао-
ѓа на КП.бр.2202, КО Крушево вон градежен реон, ме-
сто викано „Бегова корија“; 

- зграда бр.4 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 66 м2 која се нао-
ѓа на КП.бр.2202, КО Крушево вон градежен реон, ме-
сто викано „Бегова корија“; 

- зграда бр.1 детско одморалиште „Шула Мина“ – 
Крушево со внатрешна површина од 44 м2 (нов објект) 
која се наоѓа на КП.бр.2201, КО Крушево вон градежен 
реон, место викано „Бегова корија“.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 41-1696/1            Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

  Скопје         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1362. 
Врз основа на член 59 – а став 1 алинеја 4 од Зако-

нот за градење „Службен весник на Република Македо-
нија “ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011,36/2011, 54/2011 
и 59/2011) Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА 
МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИЈА-
ЛОТ НА ВЕТАР НА  КП 1037/2, ОПШТИНА БЕРОВО,  

КО ВЛАДИМИРОВО  
Член 1 

Co оваа одлука Министерството за економија се 
стекнува со право на градење на привремена градба на-
менета за истражувачка  дејност - мерна станица за ве-
тер на мерно место за мерење на потенцијалот на вете-
рот кое се наоѓа во Берово на КП 1037/2 ( кое преставу-
ва дел од КП 1037 со површина од 98.587 м2), Општи-
на Берово,КО Владимирово, со површина од 10.000 м2 
според Геодетски  елаборат за нумерички податоци со 
деловоден број 936/2011 од 17.10.2011 година, израбо-
тен од Гео -Астро, Берово, со следниве координати: 

 
Број на точка Y X 

1 648577.78 622572.90 
2 648627.73 622572.90 
3 648677.75 622522.92 
4 648677.71 622572.90 
5 648627.76 622472.90 
6 648677.78 622472.90 
7 648577.78 622522.90 
8 
9 

648577.78 
648627.76 

622472.90 
622522.92 

10 648677.75 622522.92 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 
Македонија".  
     Бр. 41-1956/1                Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1363. 
Врз основа на член 59 – а став 1 алинеја 4 од Зако-

нот за градење („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 
54/2011 и 59/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА 
МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИ-
ЈАЛОТ НА ВЕТАР НА КП 226/2, КП 226/3 И КП 256/3,  

ОПШТИНА МОГИЛА КО Д.СРПЦИ  
Член 1 

Co оваа одлука Министерството за економија се 
стекнува со право на градење на привремена градба на-
менета за истражувачка дејност - мерна станица за ве-
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тер на мерно место за мерење на потенцијалот на вете-
рот кое се наоѓа на КП 226/2, КП 226/3 и КП 256/3 (дел 
од КП 226 и КП 256 со вкупна површина од 2.532.798 
м2), Општина Могила КО Д.Српци,со површина од 
10.000 м2, според Геодетски елаборат за нумерички по-
датоци со деловоден број 03-3144/11 од 3.11.2011 годи-
на, изработен од Гео Силвер, Скопје, со следниве коор-
динати: 

 
Број на точка Y X 

1 530634.00 560638.00 
2 530534.00 560638.00 
3 530534.00 560638.00 
4 530634.00 560538.00 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 41-1956/2                Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1364. 
Врз основа на член 59 –а став 1 алинеја 4 од Зако-

нот за градење („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.130/2009, 124/2010, 18/2011,36/2011, 
54/2011 и 59/2011), Владата на Република Македони-
ја,на седницата,одржана на 10.04.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА 
МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИЈА-
ЛОТ НА ВЕТАР НА КП 1657/2 И КП 1657/3 ОПШТИНА  

СОПИШТЕ КО СВЕТА ПЕТКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука Министерството за економија се 

стекнува со право на градење на привремена градба на-
менета за истражувачка дејност - мерна станица за ве-
тер на мерно место за мерење на потенцијалот на вете-
рот кое се наоѓа на КП 1657/2 и КП 1657/3 (дел од КП 
1657 со вкупна површина од 1.400.964 м2),Општина 
Сопиште КО Света Петка, со површина од 6.393 м2), 
според Геодетски елаборат за нумерички податоци со 
деловоден број 03-3072/11 од 25.10.2011 година, изра-
ботен од Гео Силвер, Скопје, со следниве координати: 

 
Број на точка Y X 

21 523785.67 640314.81 
22 523705.67 640234.81 
23 523785.67 640234.81 
24 523705.67 640314.81 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник нa Република 
Македонија". 

 
     Бр. 41-1956/3                 Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1365. 
Врз основа на член 59 –а став 1 алинеја 4 од Зако-

нот за градење ( “Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.130/2009, 124/2010, 18/2011,36/2011, 
54/2011 и 59/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 10.04.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА 
МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИ-
ЈАЛОТ НА ВЕТАР НА КП 446/1 ОПШТИНА СТАРО  

НАГОРИЧАНЕ КО РАМНО 
 

Член 1 
Co оваа одлука Министерството за економија се 

стекнува со право на градење на привремена градба на-
менета за истражувачка дејност - мерна станица за ве-
тер на мерно место за мерење на потенцијалот на вете-
рот кое се наоѓа на КП 446/1 (дел од КП 446 со вкупна 
површина од 330.768 м2), Општина Старо Нагоричане 
КО Рамно, со површина од 16.048 м2, според Геодет-
ски елаборат за нумерички податоци со деловоден број 
09-1913/1 од 16.09.2011 година, изработен од Гео-Метр 
ДОО, Куманово, со следниве координати: 

 
Број на точка Y Х 

19 580687.20 684692.70 
14 580840.80 684678.75 
22 580689.68 684582.82 
5 580848.50 684522.05 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник нa Република 
Македонија". 

 
     Бр. 41-1956/4                Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1366. 
Врз основа на член  59 – а став 1 алинеја 4 од Зако-

нот за градење („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 130/2009, 124/2010,  18/2011, 36/2011, 
54/2011 и 59/2011), Владата на Република Македони-
ја,на седницата,одржана на 10.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА 
МЕРНА СТАНИЦА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПОТЕНЦИ-
ЈАЛОТ НА ВЕТАР НА КП1890/2, ОПШТИНА СВЕТИ  

НИКОЛЕ КО ОРЕЛ 
 

Член 1 
Co оваа одлука Министерството за економија се 

стекнува со право на градење на привремена градба на-
менета за истражувачка дејност - мерна станица за ве-
тер на мерно место за мерење на потенцијалот на вете-
рот кое се наоѓа на КП 1890/2 (од КП 1890/1 со вкупна 
површина од 1.032.093 м2), Општина Свети Николе 
КО Орел, со површина од 9.030 м2,според Геодетски 
елаборат за нумерички податоци со деловоден број 10-
847-1/11 од 31.10.2011 година, изработен од Гео Зис 
Инжинеринг, Свети Николе, со следниве координати: 

 
Број на 
точка Y Х 

1 578950.00 642050.00 
2 578950.00 642150.00 
3 579031.29 642150.00 
4 579050.92 64207974 
5 579041.56 642071.49 
6 579032.89 642057.31 
7 579030.50 642050.00 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен  весник нa Република 
Македонија". 

 
     Бр. 41-1956/5                 Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје         м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1367. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10.4.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО ДАБЛИН, ИР-
СКА, ВО ПЕРИОД ОД 7 ДО 18 МАЈ 2012 ГОДИНА, ВО 
РАМКИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ЕУ БГ II/2012 ОРИЕН-
ТАЦИСКИОТ КУРС ЗА HUMINT, РАЗУЗНАВАЊЕ  

СО ЛУЃЕ (HUMаn INTelligence) 
    
1. За учество во вежбовните активности, кои ќе се 

одржат во Даблин, Ирска, во периодот од 07.05. 2012 
година до 18.05. 2012 година, во рамките на учество на 
ЕУ БГ II/2012, Ориентацискиот курс за HUMINT, се 
испраќаат тројца припадници на Армијата на Републи-
ка Македонија.  

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовните активности, во кои влегуваат сместувањето и 
исхраната на учесниците се на терет на вооружените 
сили на Ирска, а транспортот на персоналот и личната 
опрема и дневниците за учесниците во вежбовните 
активности се на товар на Министерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовните активности, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовните активности, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
    Бр. 41-2080/1               Претседател на Владата 
10 април 2012 година       на Република Македонија, 

  Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1368. 
Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.4.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА 
ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ, ЛОКАЛИ И ПАР-
КИНГ МЕСТА ВО СТАНБЕНО ДЕЛОВНИОТ ОБ-
ЈЕКТ 3.8 20 (РАДИО БРАН) НА УЛ. „ТЕОДОСИЈ 

ГОЛОГАНОВ“ ББ-СКОПЈЕ, ВО ИЗГРАДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлука за 

продажба на станови, локали и паркинг места во стан-
бено деловниот објект 3.8 20 (Радио Бран) на ул.„Тео-
досиј Гологанов“ бб-Скопје, во изградба, донесена од 
Одборот на директори на Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за   Републиката – Скопје,  
бр. 02-1642/9-2 од 10.2.2012 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
      Бр. 41-2124/1                Претседател на Владата 
10 април 2012 година       на Република Македонија, 

    Скопје            м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1369. 
Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012) Владата 
на Република Македонија, на седницата, одржана на 
10.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СТАНО-
ВИ, ЛОКАЛИ И ПАРКИНГ МЕСТА ЗА СТАНБЕНО 
ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ 3.8 20 (РАДИО БРАН) НА УЛ.  

„ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ" ББ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на продажни цени за станови, локали и 
паркинг места за станбено деловен објект 3.8 20 (Радио 
Бран) на ул.„Теодосиј Гологанов“ бб во Скопје, доне-
сена од Одборот на директори на Акционерското 
Друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката - 
Скопје бр. 02-1642/14-2 од 10.2.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 41-2125/1            Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

  Скопје        м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1370. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2002, 40/2003, 49/2006, 
22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Репуб-
лика Македонија  на седницата одржана на 10.4.2012 
година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ЈПВ ЛИСИЧЕ – ВЕЛЕС ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 
сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈПВ 
Лисиче – Велес за 2011 година, усвоени од Управниот 
одбор на Јавното претпријатие, бр. 02-134/9 и 02-134/7 
на седницата одржана на 25.2.2012 година. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 41-2316/1               Претседател на Владата 
10 април 2012 година       на Република Македонија, 

    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
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1371. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 

("Службен весник на Република Македонија",   бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 10.04.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на 
движните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на 
медицината и тоа: 
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Член 2
Движните ствари од  член  1  на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образо-

вание и наука без надомест. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со Министерот за образование и наука со кој ќе се уредат пра-

вата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.   
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија". 
 

     Бр. 41-2317/1                          Претседател на Владата 
10 април 2012 година                         на Република Македонија, 

    Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 
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1372. 
Врз основа на члeн 49 од Законот за земјоделското земјиште  („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на  Република  Македонија, на седницата одржана  на 
10.4.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА  НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО, ЗА ИЗГРАДБА СТО-

ПАНСКИ КОМПЛЕКС СО НАМЕНА Г2, Г3 И Г4  КO ГЛИШИЌ, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава  согласност, за  трајна  пренамена  на земјоделско  во  градежно земјиште, за 

изработка на Урбанистички план вон населено место, за изградба Стопански комплекс со намена Г2, Г3 и 
Г4 КO Глишиќ, општина Кавадарци.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена е со следните катастарски инди-
кации:  

Член 3 
Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во  “Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
 Бр. 41-2878/1                                   Претседател на Владата 

10 април 2012 година                           на Република Македонија, 
    Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 
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1373. 

Врз основа на член 30 став 1, алинеjа 4 од Законот 
за трговија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 
20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/2010, 158/2010, 36/2011 
и 53/2011), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 10.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Член 1 

На правни и физички лица кои вршат трговија на на-
фтени деривати на мало им  се забранува да вршат промет 
на масло за горење Екстра лесно масло за домаќинство 
ЕЛ-1 со содржина  на сулфур најмногу до 0,1% (m/m), на 
бензинските станици за временскиот период  од 15 април 
2012 година  до 15 октомври 2012 година.  

 На производителите, трговците на големо и увозни-
ците  со  нафтени деривати им се забранува да вршат про-
дажба на масло за горење Екстра лесно масло за дома-
ќинствата  ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% 
( m/m), на трговците на мало (бензинските станици), во 
периодот од 15 април до 15 октомври 2012година. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 41-2425/1               Претседател на Владата 
10 април 2012 година       на Република Македонија, 

  Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1374. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата, одр-
жана на 10.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
НА ВЕЖБА И ОБУКА ЗА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА 
ЈАДРОТО НА ЕУ БГ II/2012 НА АРМИСКИОТ 
БОРБЕН ЦЕНТАР ЗА ОБУКА ВО ЛЕЦЛИНГЕН,  

СР ГЕРМАНИЈА 
   
1. За учество во вежбовна активност, која ќе се одр-

жи во СР Германија, на армискиот борбен центар за 
Обука во Лецлинген, во период од 27 април до 9 мај 
2012 година, се испраќа еден припадник на Армијата 
на Република Македонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето, исхраната и дневниците на учесникот во 
вежбовната активност ги обезбедува Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

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

 
     Бр. 41-2481/1                 Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

1375. 
Врз основа на член 29 став 23 од Законот за мине-

ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 10.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОД-
ЗЕМНА ВОДА НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДС-
ТВО И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО МАЛИ 
ЛОШИЊ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.ПИРОК, 
БОГОВИЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ГАРИ“,  

ОПШТИНА ДЕБАР  
1. На Друштво за производство и трговија на голе-

мо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ експорт-импорт 
с.Пирок, Боговиње се доделува концесија за експлоaта-
ција на минерална суровина – подземна вода на лока-
литетот „с.Гари“, општина Дебар, со површина на про-
стор на концесија за експлоатација дефиниран со точки 
меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефини-
рани со координати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата Y Координата X 
Т-1 7.474740,00 4.595950,00 
Т-2 7.474960,00 4.595965,00 
Т-3 7.475000,00 4.595225,00 
T-4 7.474350,00 4.595250,00 
T-5 7.474260,00 4.595450,00 
T-6 7.474579,00 4.595775,00 

 
2. Површината на просторот на концесијата за експ-

лоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува 
P=0,382825 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместок за доделената концесија од 
точка 1 на оваа одлука се определува со Договор за конце-
сија, во согласност со Тарифникот за утврдување на виси-
ната на надоместоците за издавање на дозволи и концесии 
за вршење на детални геолошки истражувања и концесии 
за експлоатација на минерални суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.       
     Бр. 51-8405/1-11               Претседател на Владата 
10 април 2012 година        на Република Македонија, 

    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1376. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 април 
2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ ЗА-
ТВОР КУМАНОВО СО  ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ  

ВО КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. За вршител на должноста директор на КПУ За-

твор Куманово со Отворено одделение во Крива Па-
ланка се именува Соња Цветковска. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен  весник на Републи-
ка Македонија“. 
    

Бр. 23-2869/1            Претседател на Владата 
10 април 2012 година      на Република Македонија, 

    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1377. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-

вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 април 
2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕ-
КТОР НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИ-
ЗОВО СО  ОТВОРЕНО ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 

 
1. Тони Јакимовски се разрешува од должноста вр-

шител на должноста директор на КПУ Казнено-попра-
вен дом Идризово со Отворено одделение во Велес. 

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

 
Бр. 23-2870/1                Претседател на Владата 

10 април 2012 година        на Република Македонија, 
    Скопје             м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1378. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 април 
2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕ-
НО-ПОПРАВЕН  ДОМ  ИДРИЗОВО  СО ОТВОРЕНО  

ОДДЕЛЕНИЕ ВО ВЕЛЕС 
 
1. За вршител  на должноста директор на КПУ Каз-

нено-поправен дом Идризово со Отворено одделение 
во Велес се именува Живко Пејковски. 

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

 
Бр. 23-2871/1               Претседател на Владата 

10 април 2012 година       на Република Македонија, 
    Скопје         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1379. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 10 април 2012 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА МЛАДИ И СПОРТ  
1. За директор на Агенцијата за млади и спорт се 

именува Лазар Поповски, досегашен вршител на долж-
носта директор на Агенцијата. 

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

 
Бр. 23-2872/1          Претседател на Владата 

10 април 2012 година      на Република Македонија, 
    Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1380. 
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 
4 април 2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА членот 27 став 1 точка 3 од Зако-

нот за ревизија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.158/2010 и 135/2011).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со ре-
шение У.бр.209/2011 од 8 февруари 2012 година поведе 
постапка за оценување на уставноста на членот 27 став 
1 точка 3 од Законот означен во точката 1 од оваа одлу-
ка, бидејќи основано се постави прашањето за неговата 
согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 14 став 1 
од Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 27 
став 1 точка 3 од Законот за ревизија, за полагање на 
испитот за стекнување на звањето ревизор лицето, меѓу 
другото, треба да не е осудувано со правосилна судска 
пресуда во врска со работењето, и тоа:  

а) во периодот на правосилноста на пресудата до 
денот на издржувањето на казната и пет години од де-
нот кога ја издржал казната во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор до три го-
дини и 

б) во периодот на правосилноста на пресудата до 
денот на издржувањето на казната и пет години од де-
нот кога ја издржал казната во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор над три го-
дини. 

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е една од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Според член 9 став 1 од Уставот, „граѓаните на Ре-
публика Македонија се еднакви во слободите и правата 
независно од полот, расата, бојата на кожата, нацио-
налното и социјалното потекло, поли-тичкото и верско-
то уверување, имотната и општествената положба. Гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви (став 2). 

Според член 13 став 1 од Уставот на Република Ма-
кедонија, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета 
за невино се додека неговата вина не биде утврдена со 
правосилна судска одлука.  

Според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна. 

Според член 32 од Уставот, секој има право на ра-
бота, слободен избор на вработување, заштита при ра-
ботењето и материјална обезбеденост за време на при-
времена невработеност (став 1). Секому, под еднакви 
услови, му е достапно секое работно место (став 2). 

Според член 54 од Уставот, слободите и правата на 
човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во 
случаи утврдени со Уставот. Слободите и правата на 
човекот и граѓанинот можат да бидат ограничени за 
време на воена или вонредна состојба според одредби-
те на Уставот. Ограничувањето на слободите и правата 
не може да биде дискриминаторско по основ на пол, 
раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјал-
но потекло, имотна или општествена положба. 
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Според членот 4 точка 6 од Законот за ревизија, 
„Ревизор“ е физичко лице кое поседува уверение за ре-
визор, а според точката 7 од истиот член од Законот, 
„Друштво за ревизија“ е трговско друштво кое е реги-
стрирано и врши ревизија согласно со овој закон и За-
конот за трговските друштва. 

Во точката 8 е определено дека, „Овластен ревизор-
трговец поединец“ е физичко лице регистрирано сог-
ласно со овој закон и Законот за трговските друштва и 
кое поседува лиценца за овластен ревизор, а во точката 
9 дека „Уверение за ревизор“ е уверение кое го издава 
Институтот за овластени ревизори на Република Маке-
донија на лица кои го положиле испитот за ревизори. 

Според точката 10 „Лиценца за овластен ревизор" е 
лиценца која ја издава Советот за унапредување и над-
зор на ревизијата, а според точката 11 „Овластен реви-
зор“ е ревизор кој поседува лиценца за вршење на ра-
боти на ревизија. 

Во членот 26 од Законот за ревизија е уредена по-
стапката за стекнување на уверението за ревизор. Така, 
лицето кое сака да стане ревизор поднесува писмено ба-
рање до Институтот за полагање на испит за стекнување 
на звање ревизор. Барањето мора да содржи докази дека 
лицето ги исполнува условите од членот 27 на овој за-
кон, а полагањето на испитот за стекнување на звањето 
ревизор се спроведува според Програма која ја донесува 
Институтот, а за која Советот дава согласност. 

Во членот 27 од Законот се уредени условите за по-
лагање на испит за стекнување на звањето ревизор, ме-
ѓу кои и спорниот услов лицето да не е осудувано со 
правосилна судска пресуда во врска со работењето, и 
тоа во периодот од правосилноста на пресудата до де-
нот на издржувањето на казната и пет години од денот 
кога ја издржал казната во случај на осуденост со пра-
восилна судска пресуда со казна затвор до три, но и 
над три години. 

Според оцена на Судот формулацијата лицето да не 
е осудено со правосилна судска одлука во врска со ра-
ботењето е премногу општа и недоволно прецизна 
пред се имајќи предвид дека во членот 27 став 1 точка 
1 од Законот, меѓу другото, ваков испит за ревизор мо-
же да полага лице кое има завршено високо образова-
ние од областа на економските, правните науки или 
друго соодветно образование, што значи дека може да 
се однесува на лица од најра-злични стручни профили, 
со работно искуство во различни области и во врска со 
вршење на различни работи. Со оглед на тоа што во 
членот 27 од Законот за ревизија како услов не е пред-
видено и потребно работно искуство, оваа одредба ќе 
биде неприменлива за лицата кои ќе се пријават за по-
лагање на испит за ревизор и кои воопшто немаат ра-
ботно искуство, што значи не би можеле да сторат кри-
вично дело во врска со работењето (без работно искус-
тво), но можеле да сторат кривично дело кое ги прави 
неподобни за идно вршење на ревизорската дејност. 
Меѓутоа, според наведената формулација, ваквата 
околност за нив нема да биде елиминаторна.  

Оттаму, Судот смета дека во оспорената одредба не 
е содржана јасна формулација за тоа кое, односно кои 
сторени кривични дела предвидени во позитивната 
кривична регулатива и во врска со вршењето на кои ра-
боти можат да преставуваат пречка за исполнување на 
услов за полагање на испитот за ревизор. 

Судот, исто така, оцени дека законодавецот напра-
вил превид кога предвидел да не може да се полага ре-
визорскиот испит во периодот на правосилноста на 
пресудата до денот на издржу-вањето на казната и пет 
години од денот кога ја издржал казната во случај на 
осуденост со правосилна судска пресуда со казна за-
твор до три, но и над три години, бидејќи определбата 
за ист временски период (пет години) да не може да се 
полага испитот кога лицето е осудено до три години 
казна затвор, но и кога е осудено на казна затвор пого-

лема од три години, што не е е логично од правен ас-
пект. Ова посебно ако се има предвид дека законодаве-
цот уредувањето го направил во две посебни алинеи а) 
и б), очигледно со намера да определи различно време-
траење на забраната за полагање на ревизорскиот ис-
пит кога осудата е до три години затвор и кога осудата 
е над три години затвор, но тоа не го сторил и очиглед-
но определил исто времетраење. Во ваков случај без 
значење е за колкава казна затвор станува збор, до три 
или над три години, бидејќи за било која висина на 
изречена казна затвор лицето нема да може да полага 
испит во периодот на правосилноста на пресудата до 
денот на издржувањето на казната и пет години од де-
нот кога ја издржал казната во случај на осуденост со 
правосилна судска пресуда со казна затвор, од каде и 
немало потреба одредбата номотехнички да се уреди 
во две посебни алинеи. 

Во наведената смисла осуденоста на кандидатите за 
полагање на испитот за ревизор мора да биде во сог-
ласност со општите правила и рамки за пропишување 
на правните последици од осудата утврдени во Кри-
вичниот законик („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 114/2009, 
51/2011, 135/2011 и 185/2011). Така, според член 101 од 
Кривичниот законик, правните последици од осудата 
што се надоврзуваат на осудите за определени кривич-
ни дела, може да настапат само кога за кривичното де-
ло на сторителот му е изречена казна затвор. Правни 
последици можат да се предвидат само со закон. Спо-
ред член 102 од истиот законик, правните последици 
од осудата настапуваат со денот на право-силноста на 
пресудата. Правните последици од осудата што се со-
стојат во забрана на стекнување на определени права 
траат најдолго десет години од денот на издржаната, 
простената или застарената казна. Со бришење на осу-
дата престануваат правните последици од осудата.  

Од наведените одредби на Кривичниот законик јас-
но произлегува дека правните последици од осудата сe 
состојат во забрана на стекнување на определени пра-
ва, се надоврзуваат на правосилна судски изречена 
пресуда, како и дека еден од основите за нивно преста-
нување е бришењето на осудата од казнената евиден-
ција. Тие не можат да настапат автоматски по сила на 
закон, туку настапувааат само со правосилна судска 
одлука. Казнено-правниот однос се исцрпува на рела-
ција на казниво дело и судски изречена казна за него-
виот сторител и натамошни последици од неговото из-
вршување, односно од осудата за тоа дело кои се со-
стојат во ограничување на правата не се допуштени, 
освен ако тоа не е изрично утврдено со Уставот. 

Тргнувајќи од наведеното, со оспорената одредба 
од Законот, се пропишува правна последица од осуда 
за недефинирано, неопределено кривично дело што 
преставува пречка за стекнување на звање ревизор, ко-
ја трае ист временски период без оглед на висината на 
казната затвор изречена со правосиланата пресуда од 
каде Судот оцени дека оспорената одредба не е во сог-
ласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 14 став 1 од 
Уставот.  

При изразувањето на погоре наведеното гледиште 
Судот го имаше предвид значењето на работите кои се 
извршуваат од страна на ревизорите, како и значењето 
и одговорноста на нивната функцијата, што несомнено 
подразбира висока стручност, одгово-рност, совесност 
и непристрасност од страна на лицата кои ја извршува-
ат оваа одговорна функција, но тоа воедно ја наметнува 
потреба со закон да се утврдат прецизни, јасни и нед-
восмислени услови кои треба да ги исполнува лицето 
на кое ќе му биде доверено извршувањето на вака од-
говорна функција, како и условите за извршувањето на 
функцијата.  
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Во таа смисла, неможноста да се полага ревизорски 
испит поради осуденост за кривично дело во врска со 
работата, законо-давецот може да ја предвиди како за-
конска околност само за осуденост за конкретно дефи-
нирани кривични дела за кои на сторителот со право-
силна судска пресуда му е изречена казна затвор, за 
точно дефиниран временски период, пришто право е на 
законодавецот да определи колкав временски период 
ќе биде потребен лицето да биде рехабилитирано и да-
ли тој временски период ќе биде со различно времетра-
ење во зависност од висината на изречената казна за-
твор или не. 

Начинот на кој сега е формулирана оспорената за-
конска одредба, според Судот недоволно е прецизен и 
јасен и како таков не е во согласност со владеењето на 
правото гарантирано со член 8 став 1 алинеја 3 од 
Уставот на Република Македонија, но и со членот 14 
став 1 од Уставот, заради повреда на принципот на ле-
галитет, бидејќи со одредбата се овозможува лицето да 
биде „казнето“, односно да трпи последица за сторува-
ње на недефинирано кривично дело и тоа автоматски 
по сила на закон, а не со правосилна судска одлука. 

Од направената анализа Судот оцени дека оспоре-
ната одредба не е во согласност со член 8 став 1 алине-
ја 3 и член 14 став 1 од Уставот.  

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Мар-
кова, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова, Владимир 
Стојаноски и д-р Зоран Сулејманов.   

У.бр.209/2011                           Претседател  
4 април 2012 година      на Уставниот суд на Република 
           Скопје                                  Македонија,  

                                           Бранко Наумоски,с.р. 
__________ 

1381. 
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 4 април 2012 година, донесе  

О Д Л У К А  
1. СЕ УКИНУВА член 57 став 1 во делот: „освен во 

случај на предизвикување на поголема материјална 
штета кај работодавачот“ од Општиот колективен до-
говор за приватниот сектор од областа на стопанството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
88/2009, 60/2010 и 94/2010). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У. бр. 214/2011 од 22 февруари 
2012 година, поведе постапка за оценување на уставно-
ста на одредбата од колективниот договор означен во 
точка 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со Уставот и Зако-
нот за работните односи. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 57 
став 1 од Општиот колективен договор за приватниот 
сектор од областа на стопанството, синдикалниот прет-
ставник има посебна заштита и не може да биде пови-
кан на одговорност ниту доведен во неповолна полож-
ба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен 
однос, освен во случај на предизвикување на поголема 
материјална штета кај работодавачот. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-
деењето на правото е темелна вредност на уставниот 
поредок на Република Македонија. 

Според член 32 став 5 од Уставот, остварувањето 
на правата на вработените и нивната положба се уреду-
ваат со закон и со колективни договори. 

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. 

Со Законот за работните односи („Службен весник 
на Република Македонија” број 62/2005, 106/2008, 
161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 
124/2010 и 47/2011), се уредуваат работните односи ме-
ѓу работниците и работодавачите кои се воспоставува-
ат со склучување на договор за вработување. Работни-
от однос се уредува со овој и со друг закон, колективен 
договор и договорот за вработување (член 1). 

Според член 12 став 2 од овој закон, со договорот 
за вработување, односно со колективен договор не мо-
же да се определат помали права од правата утврдени 
со закон, а ако содржат такви одредби, се сметаат за 
ништовни и се применуваат соодветни одредби од за-
кон. Согласно став 3 на истиот член, со договорот за 
вработување, односно со колективен договор може да 
се одредат правата, кои за работниците се поповолни, 
отколку што ги определува овој закон. 

Според член 184 став 1 од Законот, работниците 
имаат право, по свој слободен избор, да основаат син-
дикат и во него да се зачленуваат, под условите пропи-
шани со статутот или правилата на тој синдикат. 

Според член 199 став 1 од Законот, синдикатите са-
мостојно одлучуваат за начинот на нивното застапува-
ње кај работодавачот. Според став 3 од овој член, син-
дикалните претставници имаат право кај работодава-
чот да ги штитат и промовираат правата и интересите 
на членовите на синдикатот. 

Со член 200 од Законот се уредува заштитата на 
синдикалните претставници. Така, според став 1 на 
овој член, синдикалниот претставник е заштитен од 
отказ согласно со овој закон. На синдикалниот прет-
ставник заради синдикална активност не може да му се 
намали платата или да му се откаже договорот за вра-
ботување (став 2). На синдикалниот претставник за 
времето на вршење на должноста, работодавачот може 
да му го откаже договорот за вработување само со 
претходна согласност на синдикатот (став 3). Ако син-
дикатот во рок од осум дена не се изјасни за давање 
или ускратување на согласноста, се смета дека е согла-
сен со одлуката на работодавачот (став 4). Ако синди-
катот не даде согласност, согласноста може да се надо-
мести со судска одлука (став 5). Заштитата пред отказ 
за лицата од ставот 1 на овој член трае цело време за 
времето на траењето на мандатот и најмалку две годи-
ни по престанување на мандатот (став 6). На работник 
кој е избран или именуван на синдикална функција 
утврдена со статут, а чие вршење бара привремено да 
престане да работи кај работодавачот, му мирува ра-
ботниот однос и има право во рок од пет дена по пре-
станувањето на функцијата што ја вршел, да се врати 
на работа за вршење на работи кои одговараат на него-
виот степен на стручна подготовка (став 7). 

Согласно член 57 став 1 од Општиот колективен 
договор за приватниот сектор од областа на стопанс-
твото, синдикалниот претставник има посебна заштита 
и не може да биде повикан на одговорност ниту дове-
ден во неповолна положба, вклучувајќи го и престано-
кот на неговиот работен однос, освен во случај на пре-
дизвикување на поголема материјална штета кај рабо-
тодавачот. 

Според член 58 на овој колективен договор, синди-
калниот претставник не може: 

- да биде упатен на привремен принуден одмор; 
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- да биде распореден на друго работно место без не-
гова согласност; 

- да му престане работниот однос од деловни при-
чини. 

При наведената уставна и законска регулатива, се 
поставува прашањето дали со оспорениот дел на член 
57 став 1 од Општиот колективен договор за приватни-
от сектор од областа на стопанството, се повредуваат 
законски утврдените права и заштита на синдикалниот 
претставник, односно дали е во согласност со Законот 
за работните односи одредбата од колективниот дого-
вор која го иззема синдикалниот претставник од посеб-
ната заштита која значи забрана за изрекување на пре-
станок на работниот однос поврзана со синдикална 
активност на истиот.  

Во одговор на ова правно прашање, Судот имаше 
предвид дека Законот за работните односи пропишал 
дека на синдикалниот претставник заради синдикална 
активност не може да му се намали платата или да му 
се откаже договорот за вработување, што значи децид-
но ја исклучил можноста синдикалниот претставник да 
трпи последици за својата синдикална активност. Во 
однос на можноста работодавачот да му го откаже до-
говорот за вработување на синдикалниот претставник 
за други прашања и дејствија кои не се поврзани со 
синдикалната активност, а кои се сторени во времето 
на вршењето на должноста, законодавецот исто така 
пропишал посебна заштита за синдикалниот претстав-
ник, односно дека договорот за вработување може да 
се откаже само со претходна согласност на синдикатот. 

Тргнувајќи од наведената законска регулатива, спо-
ред Судот, оспорената одредба од Колективниот дого-
вор која го иззема од посебната заштита за престанок 
на работниот однос синдикалниот претставник во слу-
чај на предизвикување на поголема материјална штета 
кај работодавачот, значи определување на помали пра-
ва за синдикалниот претставник од правата утврдени 
со закон. Имено, законодавецот е јасен и прецизен дека 
на синдикалниот претставник не може да му се изрече 
отказ поради синдикални активности, дури и ако исти-
те предизвикале материјална штета кај работодавачот. 
Одговорноста на синдикалниот претставник за причи-
нетата штета се регулира според одредбите за надомест 
на штета во Законот за работните односи (Глава XI – 
Надомест на штета, членови 156-158). 

Од друга страна, неспорно е дека работодавачот 
може на работникот да му го откаже договорот за вра-
ботување без отказен рок во случаите на кршење на ра-
ботниот ред и дисциплина или неисполнување на ра-
ботните обврски утврдени со овој или друг закон, коле-
ктивен договор, правилата за работниот ред и дисцип-
лина и договорот за вработување, во случај кога работ-
никот стори кражба или во врска со работата намерно 
или од крајно невнимание предизвика штета на работо-
давачот (член 82 став 1 точка 5 од Законот за работни-
те односи). Тоа правило важи и за синдикалниот прет-
ставник, за дејствија кои не се поврзани со синдикална-
та активност, во кој случај законодавецот го обврзува 
работодавачот да обезбеди претходна согласност на 
синдикатот. 

Видно од содржината на оспорената одредба во Ко-
лективниот договор, престанокот на работниот однос 
не го исклучува случајот кога настаната штета е резул-
тат на синдикалните активности на синдикалниот прет-
ставник, како што налага Законот, ниту пак прецизира 
постоење на вина (намера или крајно невнимание) кај 
синдикалниот претставник за сторена штета која не е 
поврзана со синдикални активности, што е услов на 
истиот да му престане работниот однос во постапка 
пропишана со закон. Поради тоа, според Судот, оспо-
рената одредба во Колективниот договор не е во сог-
ласност со законската регулатива која се однесува на 

посебната заштита на синдикалниот претставник во вр-
ска со неговите синдикални активности, ниту пак јасно 
и прецизно го пропишува престанокот на работниот 
однос на синдикалниот претставник за сторена штета 
која не е поврзана со синдикални активности. 

Тргнувајќи од законската определба дека со колекти-
вен договор не може да се определат помали права од 
правата утврдени со закон, а ако содржат такви одредби, 
се сметаат за ништовни и се применуваат соодветните 
одредби од закон, а имајќи ја предвид содржината на ос-
порената одредба, Судот оцени дека член 57 став 1 во де-
лот: „освен во случај на предизвикување на поголема ма-
теријална штета кај работодавачот“ од Општиот колекти-
вен договор за приватниот сектор од областа на стопанс-
твото, не е во согласност со член 8 став 1 алинеја 3 и член 
51 од Уставот, како и со член 12 ставовите 2 и 3 и член 
200 од Законот за работните односи. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Бранко Наумоски и судиите: д-р На-
таша Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Игор Спировски, 
д-р Гзиме Старова, Владимир Стојаноски и д-р Зоран 
Сулејманов.   

У.бр.214/2011                           Претседател  
4 април 2012 година      на Уставниот суд на Република 
           Скопје                                  Македонија,  

                                           Бранко Наумоски,с.р. 
__________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1382. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 129 и член 131 став 1 од 
Законот за инвестициски фондови („Службен весник 
на РМ“ бр. 12/2009,  бр. 67/2010 и бр. 24/2011) на про-
должението на седницата одржана на ден 26.3.2012 го-
дина донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето на 

Друштвото за управување со инвестициски фондови 
Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје односно во начи-
нот на водење на регистарот на удели на отворените 
инвестициски фондови Илирика Глобал Растечки Паза-
ри и Илирика Југоисточна Европа што е спротивен на 
член 118 од Законот за инвестициски фондови и Пра-
вилникот за форма, содржина, начин на водење на Ре-
гистарот на удели во отворениот инвестициски фонд и 
објавување на податоци од Регистарот на удели (Служ-
бен весник на РМ број 153/2009).  

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје во рок од 30 дена да ја отстрани утврдената не-
правилност од точка 1 и до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија да достави соодве-
тен доказ, дека неправилностите се отстранети односно 
дека е постапено по решението на Комисијата.   

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
        Бр. 08-24          Комисија за хартии од вредност 
26 март 2012 година        на Република Македонија 

   Скопје                               Претседател, 
                             Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
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АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛИ 

1383. 
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 од Законот 

за Академија за судии и јавни обвинители („Службен 
весник на Република Македонија“ број 88/2010) и член 
85 од Статутот на Академијата за судии и јавни обви-
нители (,,Службен весник на Република Македонија“ 
број 12/2011), Управниот одбор на Академијата, на 
седницата одржана на  12.4.2012 година, донесува 

 
С Т А Т У Т 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ 

ОБВИНИТЕЛИ 
 

Член 1 
 Во Статутот на Академијата за судии и јавни обви-

нители (,,Службен весник на Република Македонија’’ 
број 12/2011), во член 43 ставот (2) се брише.  

 
Член 2 

 Во член 48 ставот (3) се брише. 
Ставот (4) станува став (3). 
 

Член 3 
Во член 49 став (1) алинејата 5 се менува и гласи: 
„меѓународното право и најзначајните пресуди на 

Европскиот суд за човекови права“. 
  

Член 4 
Во член 50 ставот (4) се брише.  

Член 5 
Членот 51 се менува и гласи: 
„Содржината на тестот за интегритет и постапката 

за полагање поблиску се уредуваат со Правилникот за 
полагање на приемен испит,“. 

 
Член 6 

Во насловот на  членот  52  зборот „приемниот“ се 
брише, а зборот „испит“ се заменува со зборот „испи-
тот“. 

 
Член 7 

Во член 53 ставот (2) се менува и гласи: 
„Академијата, при подготовката и спроведувањето 

на сите делови од приемниот испит, должна е да ги  
преземе сите потребни мерки за заштита и одржување 
на анонимноста и објективноста. Начинот на подгото-
вка и спроведување на сите делови од приемниот ис-
пит, поблиску се утврдуваат со Правилникот за полага-
ње на приемниот испит“. 

 
Член 8 

Во член 56 во ставовите (3) и (5)  зборот „приемни-
от“ се брише.   

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: ,,Ре-
зултатите од квалификацискиот тест и испитот ги утвр-
дува и објавува Комисијата за приемен испит во форма 
на прелиминарна ранг-листа, во рок од 48 часа по завр-
шувањето на квалификацискиот тест и испитот и исти-
те ги објавува на огласната табла и на Веб страницата 
на Академијата’’. 

Ставот (6) станува став (7). 
 

Член 9 
Во член 57 ставот (2) зборовите: „Управниот од-

бор“ се заменуваат со зборовите: „Комисијата за прие-
мен испит“. 

Ставот  (3) се брише. 
Ставот (4) станува став (3). 

Член 10 
Овој Статут влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  
 
Бр. 02-162/4                  Академија за судии 

12 април 2012 година                  и јавни обвинители, 
     Скопје                   Претседател  

             на Управен одбор, 
                         Љубомир Јовески, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1384. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11) и член 28 од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги  Енерџи Суп-
лај-М ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, за издавање на ли-
ценца за трговија со електрична енергија, на седницата 
одржана на 11.4.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги  

Енерџи Суплај-М ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со адре-
са на ул. „Мексичка“ бр. 4 Скопје, му сe издава лицен-
ца за вршење на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, 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 објавува-
њето во „Службен весник на Република  Македонија“.  

УП1 Бр. 07-21/12 
11 април 2012 година                          Претседател, 

     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
 
Прилог 1  
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги  

Енерџи Суплај-М ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, со адре-
са на ул. „Мексичка“ бр. 4 Скопје, Република Македо-
нија    

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
11.4.2012 година   
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години  
5. Датум до кога важи лиценцата:  
11.4.2022 година  
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6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 88.10.1/12 
 
7. Број на деловниот субјект - 6376355  
8. Единствен даночен број - 4030008035904 
 
9. 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 
пазарните правила. 

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 пазарните правила, мрежните правила 
за пренос на електрична енергија и мрежните правила 
за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-
лата за доделување на прекуграничните преносни капа-
цитети.  

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста 

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.   

11. 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. 

 
12. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на еле-

ктрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 
прекугранични трансакции на електрична енергија за 
своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-
те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-
ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-
носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 
утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија кога е во својство на снабдувач 
на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за само-
стојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-
ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-
носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-
ги, согласно превземените обврски за потрошувачите 
кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на пазарот на 
електрична енергија информации за количините на еле-
ктрична енергија и соодветниот временски распоред од си-
те договори за купoпродажба на електрична енргија како и 
соодветните договори за прекугранични трансакции низ 
преносната мрежа во согласност со пазарните правила; 

- 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 пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите прописи и 
општи акти на Република Македонија, а особено оние кои 
се однесуваат на вршење на дејноста трговија со еле-
ктрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, животот 
и здравјето на луѓето и заштита при работа.  

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-
ција  

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

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со кои 
се уредува сметководственото работење на претпријатието: 
да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат ин-
формации за средствата, обврските, капиталот, приходите и 
расходите со  резултатите од работењето, како и паричните 
текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

14. Обврска за доставување на Годишен изве-
штај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи: 

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;  

15. 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: 

- информации за испорачаните количини на еле-
ктрична енергија според купопродажните договори, 
согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца.  

- испорачаните количини на електрична енергија да 
се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци 

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија како и други промени во работењето 
согласно правилникот. 

16. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 
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19. Изменување и продолжување како и пренесу-
вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските 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 дејно-
сти.  
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1385. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11 и 136/11), како и член 28  од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр. 143/11), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги МА-
ЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за издавање на 
лиценца за производство на електрична енергија, на 
седницата одржана на 11.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
  
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште 
на ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, му се издава  ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ 
„Кранска река“. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, од обновлив извор на енергија, во 
мала хидроелектрана, се утврдени во Прилог 1, „Ли-
ценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија“, 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 објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
УП1 Бр. 07-49/12 

11 април 2012 година                          Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 
Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги МА-

ЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје со седиште на 
ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македо-
нија 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
11.4.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
11.4.2047 година 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 87.01.1/12 
 
6. Број на деловниот субјект – 6320210 
 
7. Единствен даночен број – 4030008018376 
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се 
смета производство на електрична енергија што носи-

телот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во 
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет. 

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

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Кранска ре-
ка“, од 584 kW, изградена на КП бр. 871/3, бр. 150/2 и 
бр. 1115/2, во КО Арвати, согласно Имотни листови бр. 
313, Општина Ресен. 

 
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 со-
ставен дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

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

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво-
то за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО 
ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: 
носител на лиценца) како и неговото учество на паза-
рот на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните пра-
вила за дистрибуција на електрична енергија, правил-
ниците и другите прописи кои ги пропишува или одо-
брува Регулаторната комисија за енергетика во соглас-
ност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандарди-
те, 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 
откуп на целокупната произведена електрична енерги-
ја; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием во системот за дистрибуција 
на електрична енергија; 

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност и енергија до точката на прием во системот за 
дистрибуција на електрична енергија; 

- го достави Договорот за откуп на електрична 
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;  

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на 
електрична енергија; 
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- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување и планираната расположливост 
до носителот на лиценца за вршење на енергетска деј-
ност дистрибуција на електрична енергија во соглас-
ност со Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

 
13. Планирање на одржување на производните 

капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба. 

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на произ-
водните капацитети за период од пет години, годишна 
програма за реализација на планот, како и мислење за 
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за 
вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Планот за одржување на производните капацитети 
особено треба да содржи: 

- опис на функционална состојба на производните 
капацитети; 

- потреба од ревитализација на производните капа-
цитети;  

- финансиски извори за реализација на планот. 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбе-

ди на операторот на преносниот систем, операторот на 
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со еле-
ктрична енергија  односно снабдувачот со електрична 
енергија во краен случај како и носителот на лиценца 
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на еле-
ктрична енергија, сите потребни податоци и информа-
ции кои се неопходни за извршувањето на нивните об-
врски од лиценците, во согласност со Мрежните прави-
ла за пренос на електрична енергија, Мрежните прави-
ла за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните 
правила. 

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

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

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
16. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-

нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

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 еле-
ктрична енергија, сопствена потрошувачка, број и вре-
метраење на планираните и непланираните прекини, 
како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и средствата преку кои се 

врши енергетската дејност од надворешни влијанија и 
хаварии, како и нивно осигурување,  

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, како и воена и вонредна состојба; 
4. остварување на годишната програма за реализа-

ција на Планот за одржување на производните капаци-
тети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

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, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

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

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија. 
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19. Мерење на произведената електрична енер-
гија и моќност 

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

 
20. Физичка заштита на производниот капаци-

тет од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети и должен е истиот да го достави до Регулаторната 
комисија за енергетика.  

 
21. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
22. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно пропишаниот правилник за снабдување со 
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

Прилог 2 
 
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА 
 
- број на производни единици (агрегати):..........еден  
- проценет животен век................................40 години 
- тип, производител и номинални податоци за тур-

бината: 
- тип Пелтон хоризонтална 
- производител.........GUGLER Water Turbines Gmbh, 

          Goldwörth, AUSTRIA  
- нето пад ............................................................152 m 
- номинален проток........................................0,45 m³/s 
- број на вртежи.............................................750 RPM 
- максимална моќност......................................610 kW   
- тип, производител и номинални податоци за гене-

раторот: 
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ла-

дење 
- вратило хоризонтално 
- работен напон 0,4 kV  
- фреквенција 50 Hz    
- производител:....MARRELI GENERATORS ITALY 
- номинална моќност.....................................584 kW   
- број на вртежи..............................................750 RPM 
- cosφ……………………………………….............0.8 
- ниво на заштита...................................................IP23 
- класа на изолација....................................................F 
- тип, производител и номинални податоци за 

трансформаторот : 
- тип...............................трофазен сув, поставен на  

челични шини анкерисани  
во фундамент од армиран бетон  

- производител:........................SIEMENS GERMANY 
- преносен однос.............................0,4/10(20) kV / kV 
- моќност..........................................................800 kVA 
- фреквенција.......................................................50 Hz   
- напон на краток спој............................................6 % 

__________ 
1386. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12 и 
13/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ 
ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување на про-
дажната цена на природниот гас за април 2012 година, 
на седницата одржана на 17 април 2012 година, донесе 



 Стр. 20 - Бр. 50                                                                                         17 април 2012 
 
 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА  МЕСЕЦ  АПРИЛ ОД  2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ -Скопје, како вр-
шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец април од 2012 година, се утвр-
дува да изнесува 26,6145 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 26,4753 ден/nm3 и цена за услу-
гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец април 2012 година во кој не е 
содржан данокот на додадена вредност изнесува 
27,7898 ден/nm3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец април од 
2012 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
5,0022 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец април од 2012 година 
изнесува 32,7919 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 46,0300 денари за еден САД долар, 
за месец март од 2012 година, согласно заклучницата 
за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
Член 4 

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

 
УП1 Бр. 08-69/12 

17 април 2012 година                           Претседател, 
   Скопје                           Димитар Петров, с.р. 
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