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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

220. 
Врз основа на член 65 став 3 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/09) Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 20.01.2010 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА MЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА СТАНОТ, КАКО И MЕТОДОЛО-
ГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
ЗАКУПНИНАТА, ВИСИНАТА НА НЕПРОФИТ-
НАТА ЗАКУПНИНА, НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ 
НА ЗАКУПНИНАТА, ПРОСТОРНИТЕ НОРМИ, 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОТ, ПО-
СТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПРОФИТ-
НИ СТАНОВИ, СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПО-
ТРЕБИ, ЗА ПРИВРЕМЕН ЗАКУП И ЗАКУПОТ НА  

СТАНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Mетодологијата за 

утврдување на вредноста на станот, како и Mетодологи-
јата за утврдување на висината на закупнината, висината 
на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на за-
купнината, просторните норми, начинот на користење 
на станот, постапката за доделување на непрофитни ста-
нови, станови за службени потреби, за привремен закуп 
и закупот на станови за определена намена. 
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I. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  

ВРЕДНОСТА НА СТАН 
 

Член 2 
(1) Вредноста на станот се утврдува врз основа не 

следните критериуми: оддалеченост од централно град-
ско подрачје, локација на објектот, обезбедена комунал-
на и друга инфраструктура, катност на објектот, број на 
станбени единици во објектот, структура на станбена 
зграда, материјал од кој е изграден објектот, опременост 
на станот и енергетска ефикасност на објектот. 

(2) Критериумите, материјалот од кој е изграден об-
јектот, опременоста на станот и енергетска ефикасност 
на објектот  ја определуваат градежната вредност на 
станот.  

(3) Градежната вредност на станот, големината на 
станот, височината на зградата, местоположбата на ста-
нот во зградата (катност), ориентацијата на станот по 
однос на страните на светот (инсолација), структура на 
станбената зграда (број на станбени единици во обје-
ктот), амортизацијата, трошоци за уредување на гра-
дежно земјиште (обезбедената комунална и друга ин-
фраструктура), местоположба на станот (оддалеченост 
од централно градско подрачје), локација на објектот 
(погодности на локацијата) и земјиштето, ја определу-
ваат вредноста на станот изразена во бодови на начин 
утврден во Образец 1 за утврдување за вредноста на 
становите, кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на 
оваа уредба. 
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Член 3 
(1) Вкупниот број на бодовите за градежната вред-

ност (ГВ) на станот се утврдува според: видот на стан-
бената зграда, типот на конструкција, употребените 
градежни материјали, степенот на финална обработка,  
опременоста на станот и истиот се пресметува на на-
чин утврден во Образец 2 за утврдување на градежната 
вредност на станот изразена во бодови за 1м2, кој е да-
ден во Прилог 2 и е составен  дел на оваа уредба. 

(2) Ако некој од вградените материјали или уреди 
во станот не е опфатен со Образецот 2 од став 1 на овој 
член,  бодирањето се врши на следниот начин:  

1. За позиции кои учествуваат во вредност на ста-
нот со количини (м, м2 или м3): 

- вкупната вредност на таа позиција се дели со 
вредноста на бодот, а добиениот количник се дели со 
вкупната површина на станот со што се добива број на 
бодови по м2 за таа неопфатена позиција. 

2. За позиции кои учествуваат во вредност на ста-
нот со парче: 

- вредноста на таа позиција по парче се дели со 
вредноста на бодот, а добиениот количник се дели со 
вкупната површина на станот, а потоа се множи со бро-
јот на парчиња, со што се добива број на бодови по м2 
за таа неопфатена позиција.  

 
Член 4 

(1) Коригирана градежна вредност на станот изра-
зена во бодови (КГВ) е производ од Градежната вред-
ност на станот (ГВ) утврдена во Образец 2 односно 
член 3 став 2 од оваа уредба и вкупниот корекционен 
коефициент (ВКК).  

(2) Градежната вредност на станот (ГВ) утврдена во 
Образец 2 за утврдување на градежната вредност на 
станот изразена во бодови, од член 3 на оваа Методо-
логија се коригира со вкупно корекциони коефициенти 
(ВКК)  кој претставува збир на коркциони коефициен-
ти по основ на: големината на станот, катност на обје-
ктот - височината на зградата, местоположбата на ста-
нот во зградата, ориентацијата на станот во однос на 
страните на светот (инсолација), структура на станбе-
ната зграда и број на станбени единици во објектот, 
амортизацијата, и се добива коригирана градежна вред-
ност на станот (КГВ). 

(3) Во зависност од големината на станот на утвр-
дениот број на бодови за градежната вредност на ста-
нот според Образец 2, се додава еден од следните ко-
рекциони коефициенти (КА):  

 
до 35 м2                              коефициент (КА)   0,03  
од 36 до 45 м2                        коефициент (КА)   0,01 
од 46 до 65 м2                        коефициент (КА)   0,00 
од 66 до 85 м2                        коефициент (КА)  -0,01 
преку 86 м2                        коефициент (КА ) -0,03 
 
(4) Во зависност од височината на зградата на утвр-

дениот број на бодови за градежната вредност на ста-
нот според Образец 2, се додава еден од следните ко-
рекциони коефициенти (КБ):  

 
до П + 2 + ПК                      коефициент (КБ)   0,00  
до П + 4 + ПК                         коефициент (КБ)  -0,01 
до П + 9 + ПК                         коефициент (КБ)  -0,02  
повисоки од  П + 9 + ПК       коефициент (КБ)  -0,03  

(5) Во зависност од местоположбата на станот во 
зградата (катност) на утврдениот број на бодови за гра-
дежната вредност на станот според Образец 2, се дода-
ва еден од следните корекциони коефициенти (КВ):  

 
сутерен                              коефициент (КВ) -0,10 
приземје                       коефициент (КВ) - 0,02 
ПР + КАТ  
(за едностанбени објекти)    коефициент (КВ)   0,01 
од I -IV  КАТ                  коефициент (КВ)   0,04 
од V-VIII  КАТ                  коефициент (КВ)   0,03 
од IX -X  КАТ                    коефициент (КВ)   0,00 
од XI -XIII  КАТ                 коефициент (КВ)  -0,03 
од XIV - XV  КАТ                коефициент (КВ)  -0,05 
над XV  КАТ                   коефициент (КВ)  -0,08 
поткровје и мансарда            коефициент (КВ)   -0,10 
 
(6) Во зависност од ориентацијата на станот во од-

нос на страните на светот (инсолација), на утврдениот 
број на бодови за градежната вредност на станот спо-
ред Образец 2, се додаваат следните корекциони кое-
фициенти (КГ):  

 
север                             коефициент (КГ) 0,00 
запад                             коефициент (КГ) 0,01 
исток                            коефициент (КГ) 0,02 
југ                             коефициент (КГ) 0,03 
 
(7) За стан со повеќе ориентации коефициентот се 

пресметува како средна вредност од основните орента-
ции. 

(8) Во зависност од структура на станбената зграда 
на утврдениот број на бодови за градежната вредност 
на станот според Образец 2, се додава еден од следните 
корекциони коефициенти (КД):  

 
за едностанбени објекти         коефициент (КД) 0,00 
за повеќестанбени објекти: 
над 4 стана                             коефициент (КД) -0,01 
над 10 стана                             коефициент (КД) -0,02 
над 20 стана                             коефициент (КД) -0,03 
над 30 стана                             коефициент (КД) -0,04 
                                                            
(9) Во зависност од староста на станбената зграда, 

на утврдениот број на бодови за градежната вредност 
на станот според Образец 2, се додава еден од следните 
корекциони коефициенти (КЃ): 

1. За објекти од бетон, бетон и метал, камен или ту-
ла до 10 години старост и за објекти од дрво и метал до 
5 години старост стапката на амортизација е 0%, од-
носно КЃ изнесува 0. 

2. За објекти од бетон, бетон и метал, камен или ту-
ла над 10 години старост и за објекти од дрво и метал 
над 5 години старост корекциониот коефициент (КЃ) се 
утврдува  како производ од годините на старост на ста-
нот (сметано календарски) намалени за годините за кои 
не се засметува амортизација, и една од следните го-
дишни стапки на амортизација (ГСА) во зависност од 
видот на материјалот од кој е изграден објектот: 

 
- од бетон, бетон и метал, камен или тула ГСА = - 0.01 
- од метал                     ГСА = - 0.02 
- од дрво и друг материјал                 ГСА = - 0.03 
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3. За објекти од бетон, бетон и метал, камен или ту-
ла  корекциониот коефициент (КЃ) не може да биде по-
веќе од   - 0,30. 

4. За објекти од метал корекциониот коефициент 
(КЃ) не може да биде повеќе од   - 0,40. 

5. За објекти од дрво и друг материјал корекциони-
от коефициент (КЃ) не може да биде повеќе од  - 0,50. 

 
Член 5 

Бројот на утвредните бодови за градежната вред-
ност (ГВ) и корегираната градежна вредност (КГВ) од 
член 3 и 4 на оваа уредба се зголемува за трошоци за 
уредување на градежно земјиште - обезбедената кому-
нална и друга инфраструктура (ТУГЗ) според процен-
тот на надоместокот за уредување на градежното зем-
јиште утврден во Програмата за уредување на градеж-
но земјиште за локалитетот на кој се наоѓа станбениот 
објект, изразени во бодови според Образецот 1 од член 
2 на оваа уредба.  

 
Член 6 

(1) Во однос на местоположбата на станот од цента-
рот на Градот Скопје, односно центрите на Општините 
каде што се наоѓа станот, вкупниот број на бодови спо-
ред Образецот 1 од член 2 на оваа уредба, се зголемува 
и за бројот на бодовите добиени како производ од кое-
фициент за местоположба (КМ) за утврдени зони и 
број на бодови по м2 за трошоци за уредување на гра-
дежно земјиште (ТУГЗ). 

(2) Коефициентите за местоположба (КМ) изнесу-
ваат: 

 
- за утврдена зона 1               коефициент (КМ) 0,05  
- за утврдена зона 2               коефициент (КМ) 0,04  
- за утврдена зона 3               коефициент (КМ) 0,03  
- за утврдена зона 4               коефициент (КМ) 0,02  
- за утврдена зона 5                коефициент (КМ) 0,01  
- надвор од зонски план          коефициент (КМ)      0  
 

Член 7 
Вкупниот број на бодови според Образецот 1 од 

член 2 на оваа уредба се зголемува и за вкупен број на 
бодови пресметани за погодности на локацијата (ПЛ), а 
претставува збир на бодови за секој објект пооделно, 
кој се наоѓа во близина на станот до оддалеченост од 
1000 метри. и тоа:  

-трговски центри                   ........ 5 бода 
-супер маркети                   ........ 5 бода 
-маркети                       ........ 5 бода 
-клинички центри                  ........ 5 бода 
-поликлиники                   ........ 5 бода 
-ургентни центри                   ........ 5 бода 
-амбуланти                     ........ 5 бода 
-високообразовни институции               ........ 5 бода 
-средни школи                     ........ 5 бода 
-основни школи                   ........ 5 бода 
-градинки                      ........ 5 бода  
-меѓуградски јавен превоз                 ........ 5 бода 
-железнички превоз                  ........ 5 бода 
-градски јавен прeвоз                  ........ 5 бода 
-спортски центри                    ........ 5 бода 
-игралишта                    ........ 5 бода    

Член 8 
Збирот на бодовите од корегираната градежна вред-

ност (КГВ), трошоци за уредување на градежно земји-
ште (ТУГЗ), местоположба на станот (МС) и погодно-
сти на локацијата (ПЛ), претставува основна вредност 
на станот (ОВС). 

 
Член 9 

Вкупниот број на бодови според Образецот 1 од 
член 2 на оваа уредба се зголемува и за бодовите за 
вредност на земјиштето (БВЗ), кое е определено со гра-
дежната парцела со урбанистичка документација, или 
земјиште кое е под зграда каде што не е определена 
градежна парцела со урбанистичка документација, а се 
утврдува на следниот начин: 

- за земјиште во сопственост, основната вредност 
на станот се зголемува за коефициент за земјиште (КЗ) 
0,02 и 

- за земјиште во долготраен закуп, основната вред-
ност на станот се зголемува за коефициент за земјиште 
(КЗ) 0,001. 

  
Член 10 

Збирот на бодовите за основна вредност на станот 
(ОВС) и бодовите за вредност на земјиштето (БВЗ), 
претставува вкупен број на бодови (ВББ) за 1 м2 стан. 

 
Член 11 

Вкупната вредност на станот (ВВС) се добива како 
производ од вкупниот број на бодови за еден 1 м2 стан 
(ВББ), вкупната површина на станот и вредноста на бо-
дот.  

 
Член 12 

Вредноста на бодот (ВБ) изнесува  0,46 евра во де-
нарска противвредност пресметан по среден курс на 
Народна банка на Република Македонија. 

 
II. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИ-
НАТА НА ЗАКУПНИНАТА НА СТАН И НАЧИНОТ 

НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАКУПНИНАТА 
 

Член 13 
Висината на закупнината на стан, висината на не-

профитната закупнина, висината на закупнината за ко-
ристење на стан под закуп за службени потреби, виси-
ната на закупнината за користење на стан за времено 
сместување со привремен закуп, и начинот на плаќање 
на зкупнината за стан, се определува како процент од 
вредноста на станот утврдена согласно Методологијата 
за утврдување на вредноста на станот пропишана со 
оваа Уредба, а се пресметува на начин утврден во 
Образец 3 за утврдување на висината на закупнината 
на станот, кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на 
оваа уредба. 

 
Член 14 

Висината на закупнината на годишно ниво, не може 
да биде пониска од 2%, од вредноста  на станот од член 
2 на оваа уредба.  
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Член 15 
Висината на непрофитната закупнина, по исклучок 

од член 14 од оваа уредба, изнесува 1.8% на годишно 
ниво од вредноста на станот определена во член 2 од 
оваа уредба. 

 
Член 16 

(1) Висината на закупнината за користење на стан 
под закуп за службени потреби на годишно ниво, изне-
сува 2% од вредноста  на станот од член 2 од оваа 
уредба.  

(2) Доколку станот е опремен, закупнината за кори-
стење на стан под закуп за службени потреби на го-
дишно ниво изнесува 2,6% од вредноста  на станот од 
член 2 од оваа уредба.  

 
Член 17 

Висината на закупнината за користење на стан за 
времено сместување со привремен закуп, на годишно 
ниво  изнесува 2% од вредноста  на станот од член 2 од 
оваа уредба.  

 
Член 18 

Корисникот на станот е должен закупнината сог-
ласно склучениот договор за закуп на стан да ја плаќа 
на сметка на закуподавачот најдоцна до 15-ти во теков-
ниот месец. 

 
Член 19 

Доколку корисникот на станот користи право на 
субвенционирање на закупнината, истата треба да се 
плати најдоцна до 15-ти во тековниот месец. 

 
III. ПРОСТОРНИТЕ НОРМИ ЗА СТАНБЕНА ПОВР-
ШИНА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПРОФИТНИ СТА-
НОВИ, СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ, СТА-
НОВИ ЗА ПРИВРЕМЕН ЗАКУП И СТАНОВИ ПОД 

ЗАКУП ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА 
 

Член 20 
(1) Закуподавачите при доделување на непрофитни 

станови и станови за привремен закуп, ги користат 
следниве просторни норми за станбена површина: 

 
Број на членови на 
домаќинството Површина на становите 

еден член од 20м2 до 25м2 
два члена над 30м2 до 40м2 
три члена над 40м2 до 45м2 
четири члена над 45м2 до 55м2 
Пет члена и над пет члена над 55м2 до 65м2 

 
(2) За секој дополнителен член на домаќинството 

површините кај долната и горната граница се зголему-
ваат за 6м2. 

(3) Закуподавачите можат да издаваат под закуп по-
мали или поголеми станови, доколку корисникот се 
согласи со тоа.  

(4) Просторните норми за станбена површина од 
став 1 на овој член, се користат и како основа при прес-
метка на субвенциите за закупнината. 

(5) Одредбите од став 4 на овој член, не се однесу-
ваат на инвалидни лица или семејно домаќинство со 
член со инвалидитет, на кои им е отежнато или попре-
чено нормалното движење, каде се користат површи-
ните од став 1 на овој член, зголемена за 10м2. 

 
Член 21 

(1) Станови во сопственост на Република Македо-
нија кои се издаваат под закуп за привремено решава-
ње на станбените потреби на лица избрани и именува-
ни за вршење на јавни и други функции утврдени со 
Уставот и закон и на лица вработени во државните ор-
гани кои вршат посебни должности неопходни за ос-
тварување на основната функција на органот, доколку 
нивното место на живеење е одалечено најмалку 30 км 
од местото каде што ја извршуваат функцијата, а во тоа 
место немаат сопствен стан без право на откуп на ста-
нот, се станови за службени потреби. 

(2) Стан на користење под закуп на лицата од став 1 
на овој член се доделува врз основа на писмено барање 
кое содржи: 

- функција на кое е избрано, именувано или назна-
чено лицето; 

- лична изјава дека не поседува стан во лична сопс-
твеност или под закуп во местото на вршење на функ-
цијата и 

- согласност од министерот односно раководното 
лице на органот на државната управа каде лицето ја вр-
ши функцијата. 

(3) Корисникот на стан под закуп од став 1 на овој 
член е должен во рок од 15 дена по престанокот на 
функцијата на која е избран, именуван или назначен  
по било кој основ, да го врати станот на закуподавачот. 

(4) Просторните норми за становите од став 1 на 
овој член, не смеат да бидат помали од просторните 
норми за станбена површина  утврдени во член 20 став 
1 од оваа уредба. 

 
Член 22 

(1) Становите со определена односно посебна наме-
на, се делат на: 

- станови со заедничка употреба на санитарен јазол 
и кујна;  

- станови со сопствен санитарен јазол и заедничка 
употреба на кујна и 

- станови со сопствен санитарен јазол и мини кујна. 
(2) Просторните норми за становите од став 1 али-

неа 1 на овој член се намалуваат за површина од 10м2 
од просторните норми за станбена површина утврдени 
во член 20 став 1 од оваа уредба. 

(3) Просторните норми за становите од став 1 али-
неа 2 на овој член се намалуваат за површина од 6м2 
од просторните норми за станбена површина утврдени 
во член 20 став 1 од оваа уредба. 

(4) Просторните норми за становите од став 1 али-
неа 3 на овој член се намалуваат за површина од 4м2 
од просторните норми за станбена површина утврдени 
во член 20 став 1 од оваа уредба. 

 
IV. НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОТ 
 

Член 23 
(1) Заради заштита на станбените згради, закупците 

се должни за време на користењето на станот да се 
придржуваат на одредбите од Законот за домување и 
нормите и стандардите за домување во станбената 
зграда пропишани со подзаконски акт. 
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(2) Закупците за време на користење на станот тре-
ба редовно и навремено да ги исполнуваат обврските 
од договорот за закуп на станот а особено: 

-  редовно да ја плаќаат закупнината за користење 
на станот; 

- редовно да ги плаќаат трошоците за испорачана 
електрична енергија, вода, греење,  телекомуникации и 
други комунални надоместоци што произлегуваат    
    од користењето на станот и 

-  да ги надоместат трошоците за поправки на ста-
нот кои настанале како последица од неправилно од-
носно недомаќинско користење на станот. 

 
V. ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НЕПРО-
ФИТНИ СТАНОВИ, СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПОТРЕБИ, ЗА ПРИВРЕМЕН ЗАКУП И ЗАКУПОТ  

НА СТАНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА НАМЕНА 
 

Член 24 
(1) Доделување на непрофитни станови, станови за 

службени потреби, за привремен закуп и закупот на 
станови за определена намена се врши врз основа на ја-
вен оглас. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, јавен оглас 
не се објавува кога закуподавачите имаат овластување 
да разрешуваат прашања од областа на домувањето во 
случај на рушење на станбен објект или стан за реали-
зација на објекти од јавен интерес, санација или рекон-
струкција на станбен објект, при елементарни или дру-
ги несреќи и епидемии, времено сместување на лица во 
социјален ризик и други ранливи групи кои не се стан-
бено обезбедени, лица кои посебно се истакнуваат во 
одделни области и со активностите оствариле значаен 
придонес за општината односно за Република Македо-
нија, избрани и именувани лица за вршење на јавни 
функции и други лица утврдени со посебен акт на Вла-
дата, како и за лица вработени во државни органи кои 
вршат посебни должности неопходни за остварување 
на основната функција на органот. Закуподавачите без 
јавен оглас, а по претходно мислење од Центарот за со-
цијална работа, можат да доделат непрофитен стан за 
времено сместување и на семејно домаќинство, чија 
времена преселба е неопходна заради заштита на инте-
ресите на децата. Времено сместување се определува 
согласно прописите од областа на социјалната заштита. 

(3) Јавниот оглас од став 1 на овој член го објавува 
сопственикот на станот (во натамошниот текст: закупо-
давач). 

(4) Во јавниот оглас закуподавачот може да опреде-
ли две или повеќе категории на лица да имаат првенс-
твено право за доделување на непрофитен стан под за-
куп. 

(5) Јавниот оглас се објавува во најмалку два днев-
ни печатени јавни гласила. 

 
Член 25 

Огласот за доделување на станови од член 24 став 1 
од оваа уредба содржи: 

1. Утврдени категории на лица со првенствено пра-
во за доделување непрофитни станови под закуп; 

2. Локацијата каде што е изграден станот;  

3. Број на расположливи станови со преглед на ста-
нови наменети за распределба по огласот (големина, 
структура, катност и адреса на станот); 

4. Критериуми по кои ќе се врши распределба на 
становите; 

5. Потребна документација која барателот на стан 
треба да ја приложи кон барањето; 

6. Рок за поднесување на барањата кој не смее да 
биде помал од 15 дена и 

7. Висина на просечна закупнина за станови, што се 
предмет на огласот, заедно со условите кои што овоз-
можуваат непрофитна закупнина и субвенционирање 
на закупнината. 

 
Член 26 

(1) За доделување на стан под закуп лицето подне-
сува барање. Во прилог на барањето, лицето за себе и 
за сите полнолетни членови на неговото семејно дома-
ќинство, ја приложува следната документација: 

1. Уверение за државјанство;  
2. Уверение за жителство; 
3. Извод од матичната книга на венчаните или до-

каз за раскинување на брачниот статус; 
4. Извод од матичната книга на родените за сите 

членови на семејното домаќинство на барателот; 
5. Уверение за платени даноци издадено од даночни 

органи во општината; 
6. Уверение за евидентиран – запишан недвижен 

имот, издадено од Агенција за катастар на недвижно-
сти; 

7. Копија од важечката лична карта; 
8. Потврда од Агенција за вработување за статус на 

работен однос; 
9. Изјава заверена на нотар за валидноста на подне-

сените документи од страна на барателот;  
10. Изјава заверена на нотар дека барателот, него-

виот брачен другар и сите членови на неговото семејно 
домаќинство на територијата на Република Македони-
ја, немаат стан, куќа или куќа за одмор во нивна сопс-
твеност. За членовите на семејното домаќинство кои не 
се полнолетни изјава дава родителот, неговиот закон-
ски застапник или старателот; 

11. Докази за сите исплатени нето плати/приходи за 
период од 12 месеци пред денот на објавувањето на ог-
ласот; 

12. Изјава  дека барателот не живее со родители 
или со роднини; 

13. Документација за трајна зависност од инвалид-
ска количка или трајна потреба за помош од друго ли-
це, во случај кога се однесува за инвалидни лица; 

14. Друга документација побарана во огласот со ко-
ја се докажуваат социјалните или здравствените окол-
ности и 

15. Изјава за сите намирени обврски, доколку бара-
телот веќе користи/користел непрофитен стан под за-
куп. 

(2) Лицето барањето за доделување на стан под за-
куп со потребната документација го доставува до заку-
подавачот кој го објавува огласот, во затворен коверт 
со назнака „Не отварај“. 
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(3) Барањето со непотполната документација се 
отфрла како неосновано, а барањето доставено по исте-
кот на рокот утврден во огласот не се разгледува. 

 
Член 27 

(1) Постапката за доделување на стан под закуп ја 
спроведува комисија формирана од страна на закупода-
вачот на станот. 

(2) Комисијата од став 1 од овој член се состои од 
претседател на комисијата и четири члена. 

(3) Постапката по огласот се спроведува согласно 
одредбите од Законот за општа управна постапка. 

 
Член 28 

(1) Комисијата од член 27 на оваа уредба, треба во 
рок од 30 дена по завршувањето на огласот да изготви 
прелиминарни ранг листи на пријавени кандидати, на 
кои им се доделува стан под закуп и на пријавени кан-
дидати чии барања се одбиени.  

(2) Врз основа на прелиминарните ранг листи, Ко-
мисијата врши увид на лице место на местата на живе-
ење на барателите, рангирани во прелиминарната листа 
со предност за доделување на непрофитни станови под 
закуп  по огласот. 

(3) Комисијата врз основа на увидот од лице место 
и вреднување на критериумите за оценување при доде-
лување стан под закуп, утврдени во Образец 4 кој е да-
ден во Прилог 4 и е составен дел на оваа уредба, изго-
твува конечни ранг листи. 

(4) Врз основа на изготвените конечни ранг листи 
од став 3 на овој член, закуподавачот  донесува реше-
ние согласно закон. 

 
Член 29 

(1) Доделувањето на стан под закуп се врши врз ос-
нова на следните критериуми: 

- станбен статус; 
- квалитет на живеење; 
- квадратура по лице во станот; 
- функционалност на станот; 
- број на членови во домаќинството; 
- одвоено живеење; 
- здравствени параметри; 
- заедници на млади, млади; 
- зедница со поголем број на деца; 
- инвалидизирани лица и семејно домаќинство со 

инвалидно лице; 
- приход во заедницата од пресметаната просечна 

нето плата во земјата, под максимално дозволен лимит 
за заедницата; 

- баратели со подолг работен стаж од 15 години; 
- баратели истакнати во струката и од значење за 

државата и општината; 
- жртви на семејно насилство во заедница и 
- категории на баратели со предност. 
(2) Вреднување на критериумите за оценување при 

доделување стан под закуп, се утврдени во Образецот 4. 
  

Член 30 
(1) Закуподавачот, врз основа на Решението за до-

делување на стан под закуп, го известува лицето кое 
добило право за закуп на стан во рок кој неможе да би-

де подолг од 30 дена, да склучи договор за закуп на 
стан. Договорот за закуп на стан се склучува на опре-
делено време.  

(2) Доколку лицето кое добило право за закуп на 
стан не се јави во рокот определен во известувањето 
за склучување на договор за закуп на стан, ќе му биде 
поништено решението за доделување на стан под за-
куп. 

(3) Решението за доделување на стан под закуп не-
ма да се поништи, доколку лицето кое добило право за 
закуп на стан поради оправдани причини не се јавило 
во рокот определен во известувањето за склучување на 
договор за закуп на стан. 

(4) Под оправдани причини во смисла на став 3 од 
овој член се сметаат кога лицето поради  болест, смр-
тен случај и елементарна непогода било спречено да се 
јави во рокот определен во известувањето за склучува-
ње на договорот за закуп на стан. 

 
Член 31 

(1) Во случај кога се појавуваат нераспределени 
станови, согласно оваа уредба, становите се доделуваат 
под закуп по повторно распишан јавен оглас, освен до-
колку на јавниот оглас не се јавни ниту еден барател. 

(2) Доколку на јавниот оглас не се јави ниту еден 
барател, закуподавачот објавува јавен оглас за приби-
рање понуди за доделување станови под закуп на опре-
делено време и со пазарна закупнина. 

(3) Во случаите од став 2 на овој член, станот се до-
делува под закуп на определено време од една година, 
при што по истекот на една година се повторува јавни-
от оглас за доделување станови под закуп. 

 
Член 33 

Закуподавачот во рамки на своите можности, врз 
основа на барање од закупецот, може да изврши замена 
на станот даден под закуп, при што, во согласност со 
потребата за замена на закупецот на стан, се води сме-
тка за станбената површина, локацијата на станот, по-
ложбата на станот на спратот, висината на закупнината 
и другите трошоци за користење на станот.   

 
 

Член 34 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за начинот, условите и 
постапката за доделување под закуп на станови во 
сопственост на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 10/99 и 101/05). 

 
Член 35 

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

 
  Бр.19-6675/1                    Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година           на Владата на Република 
    Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 8 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 27 

 



Стр. 28 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 

 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 31 

221. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за јавните па-

тишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/08, 52/09 и 114/09) Владата на Република Македо-
нија на седницата, одржана на 20.01.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА КАТЕГО-
РИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И НИВНИТЕ 

ОЗНАКИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдуваат критериумите за кате-

горизација на јавните патишта и нивните ознаки.  
Член 2 

Јавните патишта според нивното државно, економ-
ско, стопанско и  сообраќајно значење и нивната изгра-
деност  може да бидат: 

- Државни и 
- Општински.  

Член 3 
Според државното, економското, стопанското и со-

обраќајното значење, како и нивото на изграденост дел 
од државните патишта се категоризираат како автопа-
тишта, експресни патишта и магистрални патишта (А-
патишта) и служат за: 

- поврзување на Република Македонија во европ-
скиот патен систем и одржување на континуитет на ме-
ѓународната патна мрежа (меѓународните коридори - Е 
патишта), 

- поврзување на патната мрежа со меѓународни пат-
ни гранични премини и сообраќајно поврзување со па-
тиштата на соседните држави. 

 
Член 4 

Регионалните патишта се категоризираат како: 
- Регионален пат од прва категорија и  
- Регионален пат од втора категорија. 
 

Член 5 
За да биде јавниот пат категоризиран како региона-

лен пат од прва или втора категорија потребно е  да ги 
исполнува следните параметри: 

- Минимална должина, 
- Минимален сообраќај,  
- Современ коловоз  и  
- Поврзување. 
Параметрите од став 1 на овој член се дадени во 

Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба.  
 

Член 6 
Врз основа на параметрите од член 5 на оваа уредба, 

категоризација на регионалните патишта од прва и втора 
категорија се врши според критериуми утврдени како: 

- Основни и 
- Дополнителни критериуми.   

Член 7 
Основни критериуми за категоризација на регио-

налните патишта се: 
- Просечен годишен дневен сообраќај (ПГДС), 
- Вкупна должина на патот, 
- Изградена должина на делници според проект, 
- Должина на изграден современ коловоз, 
- Врска со граничен премин и 
- Врска меѓу  најмалку два града. 
Основните критериуми од став 1 на овој член се  

дадени во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба.  
Член 8 

Дополнителни критериуми за категоризација на ре-
гионалните патишта се: 

- Алтернативен пат на автопат, 
- Врска со зимски спортски и туристички центри, 
- Врска со културно-историски локалитети, 
- Врска со рударски и поголеми индустриски цен-

три и капацитет, 

- Врска со А – патишта. 
Дополнителните критериуми од став 1 од овој член се 

дадени во  Прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба. 
 

Член 9 
Критериумите се вреднуваат со бодови. 
Категоризацијата на државниот пат зависи од резулта-

тот на вреднувањето со бодови. Категоризацијата се врши 
на принцип на утврдување на вкупниот број на бодови 
врз основа на одредбите од член 7 и 8 на оваа уредба. 

 
Член 10 

Категоризација на јавните патишта како општински 
се врши врз основа на тоа дека  служат за: 

- поврзување на градот или седиштето на општина-
та со населените места во општината, 

- поврзување на градот или седиштето на општина-
та со државните патишта, 

- поврзување со туристички, спортско-рекреативни 
центри и културно-историски локалитети од локално 
значење.  

Член 11 
Како јавен пат ќе се определи и планиран државен 

или општински пат кој ќе се категоризира и означи 
веднаш по неговата изградба. 

 
Член 12 

Jавен пат ќе помине во пониска или повисока кате-
горија врз основа на исполнетоста на критериумите  
утврдени во членoвите 7 и 8 од оваа уредба.  

Дел од постоечкиот категоризиран пат кој нема да 
се поклопи со трасата на новоизградениот пат ќе поми-
не во пониска категорија на државен пат или како оп-
штински пат. 

 
Член 13 

Означувањето на  државните патишта се врши на 
следниот начин: 

- Со употреба на буквата А и броевите 1; 2; 3; 4; се оз-
начуваат автопатиштата, експресните и магистралните па-
тишта ( А – патиштата). Покрај овие ознаки со допишува-
ње на буквата „а“ се означува дека патот (делницата) е из-
граден на ниво на автопат; со допишување на буквата „е“ 
се означува дека патот (делницата) е изграден на ниво на 
експресен пат; со допишување на буквата „м“ се означува 
дека патот (делницата) е изграден на ниво на магистрален 
пат; со допишување на буквата „н“ се означува дека патот 
(делницата) е планиран и неизграден; 

- Со употреба на буквата Р и 4 броеви по неа се озна-
чуваат регионалните патишта. Првата бројка ја означува 
категоријата на регионалниот пат (Р1 или Р2). Втората 
бројка (од 1 до 4) го означува поврзувањето со бројот на 
А – патот. Последните две бројки го означуваат редниот 
број на патот при што од 01 до 30 се означуваат регионал-
ните патишта од прва категорија, од 31 до 70 се означува-
ат регионалните патишта од втора категорија; 

- Со употреба на буквата Р и бројката 29 се означу-
ваат регионалните патишта кои делумно ги исполнува-
ат  критериумите за категоризација како државни пати-
шта и се означени со бројот од 71 до 99; 

Со ознака Р9 се означуваат патиштата кои не ги ис-
полнуваат критериумите за категоризација на државни 
патишта во согласност со оваа уредба; 

- Со употреба на буквата Л (различна од буквите за 
ознака на државните патишта) и комбинација на бројки 
(матичниот број на општината) и број на општинскиот 
пат се означуваат општински патишта. 

 
Член 14 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
      Бр. 19-6765/1-09                Заменик на претседателот 
20 јануари 2010 година           на Владата на Република 

    Скопје                                       Македонија,  
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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222. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08) и член 62, став 3 од Законот за електрон-
ските комуникации („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 13/05, 14/07, 55/07 и 98/08), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
20.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТЕН ИЗ-
НОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИО-
ФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДО-
МЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО ОПСЕГОТ  

3,4-3,6 GHz (WiMAX) 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на почетниот из-

нос на пазарната вредност на радиофреквенциите, како 
еднократен надоместок за доделување на 2 (две) одо-
бренија за користење на радиофреквенции од радио-
фреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, наменет за широко-
појасен безжичен пристап на целата територија на Ре-
публика Македонија, што е предложен од страна на 
Агенцијата за електронски комуникации. 

 
Член 2 

Почетниот износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции од 
член 1 на оваа одлука изнесува 50.000 евра по одобре-
ние. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 19-6559/1-09               Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година          на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

223. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 20.01.2010 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура, му престанува користењето на 
движната ствар со следните карактеристики: 

Вид: патничко возило 
Марка: Фиат Уно 
Тип: 1.0 
Број на шасија: ЗФА146А0000024445 
Број на мотор: 8041923 
Година на производство: 1998. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со дире-
кторот на Службата за општи и заеднички работи на 
Владата на Република Македонија, за правата и обвр-
ските за движната ствар од член 1 на оваа одлука која 
се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

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

 
 Бр. 19-6804/1                    Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година           на Владата на Република 
      Скопје                            Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

224. 
Врз основа на член 54-a од Законот за користење и 

располагање со стварите на државните органи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛ-
НИ УСТАНОВИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
движните ствари: 

1. Машини за перење – Горење................ 6 парчиња; 
2. Клима уреди – Фонко.......................... 27 парчиња. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на: 
 
1. НУ Македонски народен театар – Скопје............ 1 

Машина за перење – Горење; 
2. НУ Македонска опера и балет – Скопје................ 

1 Машина за перење – Горење; 
3. НУ Народен театар Битола....................................... 

1 Машина за перење – Горење; 
4. НУ центар за култура „Трајко Прокопиев“ – Ку-

маново.... 1 Машина за перење – Горење; 
5. НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ – При-

леп... 1 Машина за перење – Горење; 
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6. НУ Центар за култура „Антон Панов“ – Струми-
ца........ 1 Машина за перење – Горење; 

7. НУ Кинотека на Македонија.................. 11 Клима 
уред – Фонко; 

8. НУ Национална и универзитетска библиотека 
„Св. Климент Охридски“ – Скопје..................... 4 Клима 
уред – Фонко; 

9. НУ Музеј на Македонија – Скопје............5 Клима 
уред – Фонко; 

10. Македонски народен театар – Скопје.....5 Клима 
уред – Фонко; 

11. НУ Музеј Гевгелија................................. 2 Клима 
уред – Фонко. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со секој 
од директорите на националните установи од областа 
на културата од член 2 од оваа одлука, со кој ќе се уре-
дат правата и обврските за движните ствари од член 1 
од оваа одлука кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

  
     Бр.19-6805/1 - 09                Заменик на претседателот 
20 јануари 2010 година           на Владата на Република 

       Скопје                     Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
225. 

Врз основа на член 54 став 2  од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 20.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА  

МАТИЧНИ КНИГИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерство за внатрешни работи му престанува  користе-
њето на движни ствари плативи обрасци  специфици-
рани по видови  и тоа:              

Изводи од матичната книга на родени на обичен 
образец-20797,  

Изводи од матичната книга на венчани на обичен 
образец-19517  

Изводи од матичната книгa на умрени на обичен 
образец-15464  

Изводи од матичната книга на родени на интерна-
ционален образец-9445 

Изводи од матичната книга на венчани на интерна-
ционален образец-6661  

Изводи од матичната книга на умрeни на интерна-
ционален образец-5963  

Изводи од матичната книга нa родени (двојазични)-
4500  

Изводи од матичната книга на венчани (двојазич-
ни)-3500  

Изводи од матичната книга на умрени (двојазични)-
4300, или по градови 

 
СКOПЈЕ 
Изводи од матичната книга на родени на обичен 

образец-1000 
Изводи од матичната книга на венчани на обичен 

образец-500 
Изводи од матичната книга на умрени на обичeн 

образец-100 
Изводи од матичната книга на родени на интeрна-

ционален образец-100 
Изводи од матичната книга на венчани на интерна-

ционален образец-100 
Изводи од матичната книга на умрени на интeрна-

ционален образец-100 
 
ВЕЛЕС 
Изводи од матичната книга на родени на обичен 

образeц-271 
Изводи од матичната книга на венчани на обичен 

образец-705 
Изводи од матичната книга на умрени на обичен 

образец-705  
Изводи од матичната книга на родени на интерна-

ционален oбразец-173  
Изводи од матичната книга на венчани на интерна-

ционален образец-168  
Изводи oд матичната книга на умрени на интерна-

ционален образец -153 
  
ТЕТОВО 
Изводи oд матичната книга на родени на обичен 

образец-6000 
Изводи oд матичната книга на венчани на обичен 

образец-300 
Изводи oд матичната книга на умрени на обичен 

образец-2000 
Изводи oд матичната книга на родени на интерна-

ционален образец-1500 
Изводи oд матичната книга на венчани на интерна-

ционален образец-750 
Изводи oд матичната книга на умрени на интерна-

ционален образец-152 
Изводи oд матичната книга на родени (двојазични)-

1500 
Изводи oд матичната книга на венчани (двојазич-

ни)-2000 
Изводи oд матичната книга на умрени (двојазични)-

1500 
 
КУМАНОВО 
Изводи oд матичната книга на родени на обичен 

образец-1393 
Изводи oд матичната книга на венчани на обичен 

образец-2600 
Изводи oд матичната книга на умрени на обичен 

образец-3050 
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Изводи oд матичната книга на родени на интерна-
ционален образец-2870 

Изводи oд матичната книга на венчани на интерна-
ционален образец-2130 

Изводи oд матичната книга на умрени на интерна-
ционален образец-2600 

Изводи oд матичната книга на родени (двојазични)-
1000 

Изводи oд матичната книга на венчани (двојазич-
ни)-700 

Изводи oд матичната книга на умрени (двојазични)-
800 

 
ОХРИД 
Изводи oд матичната книга на родени на обичен 

образец-3000 
Изводи oд матичната книга на венчани на обичен 

образец-3000 
Изводи oд матичната книга на умрени на обичен 

образец-2050 
Изводи oд матичната книга на родени на интерна-

ционален образец-1500 
Изводи oд матичната книга на венчани на интерна-

ционален образец-1090 
Изводи oд матичната книга на умрени на интерна-

ционален образец-301 
Изводи oд матичната книга на родени (двојазични)-

2000 
Изводи oд матичната книга на венчани (двојазич-

ни)-800 
Изводи oд матичната книга на умрени (двојазични)-

2000 
 
ШТИП 
Изводи oд матичната книга на родени на обичен 

образец-4236 
Изводи oд матичната книга на венчани на обичен 

образец-4050 
Изводи oд матичната книга на умрени на обичен 

образец-2430 
Изводи oд матичната книга на родени на интерна-

ционален образец-1208 
Изводи oд матичната книга на венчани на интерна-

ционален образец-1241 
Изводи oд матичната книга на умрени на интерна-

ционален образец-738 
 
СТРУМИЦА 
Изводи oд матичната книга на родени на обичен 

образец-2897 
Изводи oд матичната книга на венчани на обичен 

образец-2596 
Изводи oд матичната книга на умрени на обичен 

образец-3679 
Изводи oд матичната книга на родени на интерна-

ционален образец-1094 
Изводи oд матичната книга на венчани на интерна-

ционален образец-872 
Изводи oд матичната книга на умрени на интерна-

ционален образец-919 

БИТОЛА 
Изводи oд матичната книга на родени на обичен 

образец-2000  
Изводи oд матичната книга на венчани на обичен 

образец-500  
Изводи oд матичната книга на умрени на обичен 

образец-1000  
Изводи oд матичната книга на родени на интерна-

ционален образец-1000 
Изводи oд матичната книга на венчани на интерна-

ционален образец-400 
Изводи oд матичната книга на умрени на интерна-

ционален образец-1000 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надоместок на Министерство-
то за правда-Управа за  водење на матични книги. 

                      
Член  3 

Министерот за внатрешни работи склучува договор 
со директорот на  Управа за  водење на матични книги  
со кој ќе се уредат правата и обврските за движните 
ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно 
користење.  

      
Член  4 

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

 
 Бр.19-6848/1-09               Заменик на претседателот  

20 јануари 2010 година          на Владата на Република  
       Скопје                             Македонија, 
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
226. 

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/94), Владата на Република Македонија, на седница 
одржана на 20.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РАБОТНАТА  

2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финанси-

скиот план на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја за работната 2010 година, бр.02-360/2-2 од 
12.01.2010 година, донесен на 25-та вонредна седница 
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија, одржана на 12.01.2010 година. 

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

 
    Бр.51-92/1                       Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година            на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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227. 
Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 

со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/94), Владата на Република Македонија, на седница 
одржана на 20.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

2010 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија за 
2010 година, бр.02-22225/3-2 од 29.12.2009 година, до-
несена на 71-ва редовна седница на Управниот одбор 
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија, одржана на 
29.12.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
    Бр.51-191/1                     Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година            на Владата на Република 
     Скопје                                  Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

228. 
Врз основа на член 15, од Законот за основање на 

Агенцијата за странски инвестиции на Република Ма-
кедонија („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 37/04 и 81/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 20.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа и Финансискиот план на Агенцијата за стран-
ски инвестиции на Република Македонија за 2010 го-
дина бр. 02-30/1 од 12.01.2010 година, донесени од 
Агенцијата за странски инвестиции на Република Ма-
кедонија. 

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

 
  Бр.51-276/1                      Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година           на Владата на Република   
     Скопје                           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

229. 
Врз основа на член 52 од Законот за управување со 

конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/08), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
12.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Секретаријатот за законодавство бр.07-84/3. 

 
Член 2 

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

 
  Бр.51-447/1                       Заменик на претседателот 

12 јануари 2010 година            на Владата на Република 
      Скопје                                 Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

230. 
Врз основа на член 20 став 1 и член 27а од Законот 

за располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 26.01.2010 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР – ОБЈЕКТ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

 
1. Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопа-

нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија му престанува користењето на недвижната 
ствар – објект во Скопје во вкупна површина од 1056 
м2, лоциран на Катастарска парцела бр. 115, Катастар-
ска општина Центар 2 – Скопје, евидентирано во Имо-
тен лист бр. 18991, сопственост на Република Македо-
нија и тоа: деловен простор зграда 1 влез 1 со површи-
на од 1056 м2. 

2. Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење без надоместок на Министерс-
твото за транспорт и врски. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.51-466/1                      Претседател на Владата 

26 јануари 2010 година         на Република Македонија, 
   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 39 

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 
ОПШТИНИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, на општините за 

потребите на основните училишта во Република Македонија и тоа на: 

231. 



Стр. 40 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 45 

Член 3 
Министерот за образование и наука со градоначалниците на општините да склучи договор за правата и 

обврските на правните субјекти врз движните ствари од член 2 на оваа одлука. 
 

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

Македонија“. 
 
Бр. 19-6722/1-09                          Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година                        на Владата на Република 
           Скопје                                       Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 

232. 
Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.01.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАД 
СКОПЈЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СУГС „ЗЕФЉУШ МАРКУ“ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува корис-
тењето на движните ствари и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, на Град Скопје 

за потребите на јавното средно училиште во Република Македонија и тоа на: 

Член 3 
Министерот за образование и наука со градоначалникот на Град Скопје да склучи договор за правата и 

обврските на правните субјекти врз движните ствари од член 2 на оваа одлука. 
 

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

Македонија“. 
 
Бр. 19-6723/1-09                           Заменик на претседателот 

20 јануари 2010 година                            на Владата на Република 
           Скопје                                       Македонија, 
                             м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 46 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ 

     Бр. 19-6846/1-09                  Заменик на претседателот 
20 јануари 2010 година                                 на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

233. 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 47 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ 

234. 



Стр. 48 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 49 

         Бр. 51-274/1                                        Заменик на претседателот 
20 јануари 2010 година                        на Владата на Република 
          Скопје                                          Македонија, 
                              м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_______________ 



Стр. 50 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 

 
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/09), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26.01.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2010 ГОДИНА 

235. 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 51 

 
2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 51-245/1                                       Претседател на Владата 

26 јануари 2010 година                          на Република Македонија, 
           Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 

 
 



Стр. 52 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 

 
Врз основа на член 42 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/09), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26.01.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2010 ГОДИНА 

236. 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 53 

 
2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
Бр. 51-246/1                                       Претседател на Владата 

26 јануари 2010 година                               на Република Македонија, 
           Скопје                                   м-р Никола Груевски, с.р. 

______________ 



Стр. 54 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

237. 
Врз основа на член 39 и член 44 од Законот за Суд-

ски совет на Република Македонија („Сл. весник на 
РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Маке-
донија објавува 

 
О Г Л А С 

 
I 

- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд 
Скопје; 

- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Битола; 
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Велес; 
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Делчево; 
- за избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Гости-

вар; 
- за избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Кичево; 
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Кума-

ново и 
- за избор на 2 (двајца) судии на Основен суд Струга. 
 

II 
- За избор на претседател на Основен суд Берово; 
- за избор на претседател на Основен суд Велес; 
- за избор на претседател на Основен суд Виница; 
- за избор на претседател на Основен суд Гевгелија; 
- за избор на претседател на Основен суд Кавадарци; 
- за избор на претседател на Основен суд Кичево; 
- за избор на претседател на Основен суд Крива Па-

ланка; 
- за избор на претседател на Основен суд Неготино; 
- за избор на претседател на Основен суд Прилеп; 
- за избор на претседател на Основен суд Скопје 2 – 

Скопје. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/06) и член 6 и 7 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 35/08). 

Кандидатите за избор на претседател покрај услови-
те од член 45 од Законот за судовите („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 58/06) треба да ги испол-
нуваат и условите од член 47 став 1 и 3 од Законот за су-
довите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/06), (кандидатот за претседател на суд кој се избира 
од редот на судиите на РМ за време од 4 години, да при-
ложи Програма за работа во текот на мандатот). 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар (лекарското уверение да не е по-
старо од една година од денот на издавање и уверение 
дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на 
вршење на професија дејност или должност, да не е по-
старо од шест месеци од денот на издавањето), да ги 
достават до Судскиот совет на Република Македонија, 
ул. „Вељко Влаховиќ“ бб, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

Покрај наведеното лицето кандидат за носител на 
јавна функција треба да достави и доказ за верифици-
рана изјава за исполнување на условите за вршење на 
јавна функција согласно член 2 став 2 и член 3 став 2 
од Законот за определување дополнителен услов за вр-

шење на јавна функција („Службен весник на РМ“ бр. 
14/08 од 29.01.2008 година) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за определување дополните-
лен услов за вршење на јавна функција („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 64/09 од 22.05.2009 година), издаден од 
надлежната Комисија за верификација на факти, сог-
ласно наведениот закон. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 

Бр.07-130/1 и 07-131/1             Судски совет 
26 јануари 2010 година         на Република Македонија 
            Скопје                                Претседател, 
                                          Васил Грчев, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

238. 
Врз основа на член  64 став 1 точка 22, а во врска со 

член 17 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Советот на Народната 
банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ 
СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за каматните стапки на Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 96/09), се вршат следните измени: 

а) Во точката 1, став 1, зборовите: „како и висината 
на есконтната стапка" и запирката пред нив, се бришат. 

б) Точката 5 се брише. 
в) Точките 6, 7, 8 и 9 стануваат точки 5, 6, 7 и 8. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.02.2010 година. 

 
  О. бр. 02-15/I-1/2010            Гувернер и претседател 
28 јануари 2010 година   на Советот на Народната банка 

    Скопје                        на Република Македонија,  
                    м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
239. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), а во врска со член 266-а став 1 и 6 од Законот 
за облигационите односи („Службен весник на РМ“ бр. 
18/01, 04/02, 05/03, 84/08, 81/09 и 161/09), Советот на 
Народната банка на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕФЕРЕНТНАТА 
КАМАТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 

СТАПКАТА НА КАЗНЕНАТА КАМАТА 
 
1. Во Одлуката за референтната каматна стапка за 

пресметување на стапката на казнената камата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 139/08), се 
вршат следниве измени: 



1 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 55 

а) Во насловот и во целиот текст, зборовите: „рефе-
рентна каматна стапка“ се заменуваат со зборовите: 
„референтна стапка“. 

б) Во точката 3, зборовите: „во „Службен весник на 
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„на веб страницата на Народната банка“. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вање во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се применува од 01.02.2010 година. 
 
  О. бр. 02-15/I-2/2010            Гувернер и претседател 
28 јануари 2010 година   на Советот на Народната банка 

    Скопје                        на Република Македонија,  
                    м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
240. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 22, во врска со 
член 30 од Законот за Народната банка на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и 
член 35 став 1 од Законот за девизно работење („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 
103/01, 51/03 и 81/08), Советот на Народната банка на 
Република Македонија донесе  
 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ И ОБЈАВУВА-
ЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука, Народната банка на Република 

Македонија (во понатамошниот текст: Народната бан-
ка) ги утврдува начинот на формирање и објавување на 
курсевите за странските валути во денари. 

2. Средните курсеви за странските валути ја форми-
раат Курсната листа на Народната банка (во поната-
мошниот текст: Курсната листа). 

Средните курсеви во Курсната листа ја искажуваат 
цената во денари за една или сто единици странска ва-
лута, заокружена на четири децимални места. 

3. Средниот курс за еврото, во смисла на оваа одлу-
ка, се пресметува како средна вредност од котираните 
куповни и продажни курсеви за евро во денари меѓу 
банките поддржувачи на девизниот пазар. 

Средните курсеви за останатите валути од Курсната 
листа се пресметуваат врз основа на дневните рефе-
рентни курсеви на еврото со останатите валути, објаве-
ни од страна на Европската централна банка. 

Во услови кога Европската централна банка нема 
објавено дневни референтни девизни курсеви, средни-
те курсеви за останатите валути се пресметуваат врз 
основа на пазарните курсеви објавени на електронски-
те информативни системи за меѓународните финанси-
ски пазари. 

Средните курсеви од ставовите 1, 2 и 3 од оваа точ-
ка се основа на пресметка на куповните и продажните 
курсеви на Народната банка при вршење на платниот 
промет со странство за потребите на државните органи. 

4. Курсната листа се објавува на интернет-страни-
цата на Народната банка, како и на електронските ин-
формативни системи за меѓународните финансиски па-
зари, најдоцна до 17:00 часот секој работен ден, а важи 
од 00:00 часот следниот ден, до почетокот на важење 
на новата Курсна листа. 

5. Гувернерот на Народната банка носи Упатство за 
спроведување на одредбите на оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 
на нејзиното објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

7. Со денот на започнувањето со примена на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за утврдување на ме-
тодологија за формирање на курсевите на Народна банка 
на Република Македонија и нивно користење („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/02). 

 
  О. бр. 02-15/I-3/2010            Гувернер и претседател 
28 јануари 2010 година   на Советот на Народната банка 

    Скопје                        на Република Македонија,  
                    м-р Петар Гошев, с.р. 

__________ 
241. 

Врз основа на член 64 став 1 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДО-
МЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ШТО ГИ ВРШИ НАРОД-
НАТА БАНКА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во Одлуката за единствената тарифа на надоме-

стоци за услуги што ги врши Народната банка на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
02/05, 22/05, 16/06, 128/06, 138/06, 25/07, 54/07, 91/07, 
134/07 и 157/09), во глава III. „Издавање  лиценци, одо-
бренија, согласности и дозволи“ се вршат следниве из-
мени и дополнувања: 

1. Насловот на точка 9 се менува и гласи : „Работи 
со банки, штедилници, други трговски друштва и  фи-
зички лица“. 

2. Во точката 9 потточката 9 25 станува потточка 9 23. 
3. Во точката 9 се додава нова потточка 9 24  која 

гласи: „Давање податоци на физички лица од Региста-
рот на податоци за изложеност на кредитен ризик на 
правните и физичките лица спрема банките и штедил-
ниците (Кредитен регистар) 300,00 денари“.   

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
  О. бр. 02-15/I-7/2010            Гувернер и претседател 
28 јануари 2010 година   на Советот на Народната банка 

    Скопје                        на Република Македонија,  
                    м-р Петар Гошев, с.р. 



Стр. 56 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 

242. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 
61/05 и 129/06) и точка 5 од Одлуката за начинот на 
формирање и објавување на средните курсеви на На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 13/10),  гуверне-
рот на Народната банка на Република Македонија до-
несе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОР-
МИРАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со ова упатство се утврдува начинот на примена 

на Одлуката за начинот на формирање и објавување на 
курсевите на Народната банка на Република Македони-
ја (во понатамошниот текст: Народната банка). 

2. Народната банка објавува средни курсеви за 
следните валути: 

Евро   EUR 
САД-долар  USD 
британска фунта GBP 
швајцарски франк CHF 
шведска круна SEK 
норвешка круна NOK 
јапонски јен  JPY 
данска круна  DKK 
канадски долар CAD 
австралиски долар AUD 
Средните курсеви за странските валути во денари ја 

формираат Курсната листа на Народната банка (во по-
натамошниот текст: Курсната листа) утврдена во При-
лог 1 кој е составен дел на ова упатство. 

3. Средниот курс за еврото, во смисла на ова упат-
ство, се пресметува секој работен ден во 16 часот, како 
средна вредност од котираните куповни и продажни 
курсеви за еврото во денари меѓу банките поддржува-
чи, со примена на следната формула: 

   
 
 
 
каде: 
  = средна вредност од котирани куповни и продаж-

ни курсеви на банките поддржувачи на одреден ден 
  = средна вредност од котации на банка поддржувач 

i, утврдена согласно со точка 4 од ова упатство  
  = број на банки поддржувачи коишто котираат 

 
4. Средната вредност од котациите на банка поддр-

жувач се пресметува од котираните куповни и продаж-
ни курсеви кои се во рамки на утврдените маргини на 
отстапување од интервентните курсеви на Народната 
банка. 

Маргините на отстапување на котираните куповни 
и продажни курсеви на банките поддржувачи се утвр-
дуваат со одземање, односно додавање, на 0,07 денари 
за евро од интервентниот куповен, односно продажен, 
курс на Народната банка. 

Средната вредност од котациите на банка поддржу-
вач се пресметува секој работен ден, во 16 часот, со 
примена на следната формула: 

   
   
 
 
 

  (куповен интервентен курс - 0,07) и 
  (продажен интервентен курс + 0,07) 

 
каде: 

  = средна вредност од котации на банка i 
 = котација за купување евра на банка i 
 = котација за продавање евра на банка i 

 = број на котации на банка i 
   = реден број на котација на банка i 
куповен интервентен курс = котација за купување евра 
за денари утврдена од страна на НБРМ 
продажен интервентен курс = котација за продажба 
евра за денари утврдена од страна на НБРМ. 

 
5. За пресметка на средната вредност од котираните 

куповни и продажни курсеви меѓу банките поддржува-
чи, потребно е да котираат најмалку две банки поддр-
жувачи. 

Доколку котира една банка поддржувач, се смета 
дека средната вредност за тој ден е еднаква на средната 
вредност од претходниот работен ден.  

6. Средните курсеви за валутите од Курсната листа, 
со додавање и одземање на 0,5%, Народната банка ги 
применува како продажни и куповни курсеви при вр-
шењето на платниот промет со странство за потребите 
на државните органи. 

По исклучок од став 1 од оваа точка, Народната 
банка го применува средниот курс од Курсната листа: 

- за купопродажните трансакции со државните ор-
гани коишто се реализираат во текот на ист ден и кога 
за плаќањата на државните органи кон странство се ко-
ристат средства од девизната сметка на државните ор-
гани кај Народната банка во иста валута како и валута-
та на плаќањата, и 

- во случај кога се вршат трансфери од и кон кре-
дитните револвинг девизни сметки на државните орга-
ни што се водат во Народната банка. 

Продажните и куповните курсеви од став 1 од оваа 
точка се објавуваат на интернет страницата на Народ-
ната банка. 

7. Ова упатство влегува во сила осум дена од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

8. Со денот на започнувањето со примена на ова 
упатство, престанува да важи Упатството за реализаци-
ја на Одлуката за утврдување на методологија за фор-
мирање на курсевите на Народната банка на Република 
Македонија и нивно користење („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 81/02, 4/03 и 74/03). 

 
      У.Бр. 1 

29 јануари 2010 година                         Гувернер, 
        Скопје                     м-р Петар Гошев, с.р. 
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_______________ 
243. 

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), член 36 став 3 од Законот за девизно работе-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08) и точка 24 од Одлуката 
за менувачки работи („Службен весник на РМ“ бр. 31/09, 34/09, 66/09 и 157/09), гувернерот на Народната бан-
ка на Република Македонија, донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  
ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ 

 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 38/09 и 136/09), се вршат следниве изменувања:  
1. Во точката 3, став 2, потточка а) се менува и гласи: 
„а) да се утврди идентитетот на клиентот пред секоја трансакција на купување/продавање ефективни странски 

пари и чекови во согласност со закон;" 
2. Во точката 5, ставот 3 се брише, а ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4. 
3. Во точката 6, Образец МТ1- Потврда за купување/продавање ефективни странски пари и чекови се мену-

ва и гласи: 
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4. Во точката 6, ставот 2, алинеите: 10 и 11 се бришат, а алинеите: 12, 13 и 14 стануваат алинеи: 
10, 11 и 12. 

5. Во точката 7, Образецот бр. 1 КТ за книжење на трансакциите на ден, се менува и гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Во точката 7, став 4, зборовите во заградата кои-

што се однесуваат на колона 2, се менуваат и гласат:  
„ и тоа: 
- за книжење на трансакциите со шифра 10, 11 и 12 

се запишува бројот од Потврдата за купување/продава-
ње ефективни странски пари и чекови (образец МТ1); 

- за книжење на трансакциите со шифра 13 се запи-
шува документот образец ПП40 со кој се примени де-
нарите од денарската трансакциска сметка за менувач-
ки работи и бројот од документот каса-прими; 

- за книжење на трансакциите со шифра 14 и 16 се 
запишува бројот од документот каса-прими; 

- за книжење на трансакциите со шифра 15 се запи-
шува бројот од документот со кој се примени ефектив-
ните странски пари од девизната сматката за менувач-
ко работење (образец 746) и бројот од документот ка-
са-прими; 

- за книжење на трансакциите со шифра 17 се запи-
шува документот образец ПП10 со кој се внесени  де-
нарите на денарската трансакциска сметка за менувач-
ки работи и бројот од документот каса-исплати; 

- за книжење на трансакциите со шифра 18, 20 и 21 
се запишува бројот од документот каса-исплати; 

- за книжење на трансакциите со шифра 19 се запи-
шува бројот од документот со кој се внесени ефектив-
ните странски пари на девизната сметка за менувачки 
работи (образец 746) и бројот од документот каса-исп-
лати и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- за книжење на трансакциите со шифра 22 и 23 се 

запишува документот од кој може да се утврди како 
настанал кусокот на ефективните денари или на ефе-
ктивните странски пари и чекови.“ 

7. Во точката 7, во став 4, шифра 22 зборовите: 
„странски пари во“, се бришат. 

8. Во точката 7, став 4 зборовите: „Колона 11 - ус-
луга - се внесува износот што се наплаќа за услугата 
врз основа на вршење менувачки работи“, се бришат. 

 
II. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
III. До 30.04.2010 година, овластените менувачи мо-

жат да ги користат постоечките Образци МТ1 (Потврда 
за купување/продавање ефективни странски пари и че-
кови) и 1КТ (Образец за книжење на трансакциите на 
ден____), со тоа што во Образецот МТ1, рубриките 
„Услуга“ и „Вкупно“, а во Образецот 1КТ колоната 
„11-Услуга“, не треба да се пополнуваат.  

Од 01.05.2010 година, овластените менувачи се 
должни да ги користат Образците МТ1 и 1КТ пропи-
шани со ова упатството.  

 
     У.бр. 471       

26 јануари 2010 година                         Гувернер, 
       Скопје                               м-р Петар Гошев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

244. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 01.02.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 27,798 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 29,102 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 26,565 
 
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 26,205 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 23,598 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95             до 64,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 65,50 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 50,50 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 39,50 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 29,368 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно 
оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,080 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,030 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,040 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,890 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,300 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,300 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,740 
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Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 21,769 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 21,737 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,202 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,230 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                до 0,100 

 
Член 6 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
02.02.2010 година. 

 
        Бр. 02-221/1                            
1 февруари 2010 година                       Претседател, 

      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
____________ 

245. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/06, 36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енер-
гетика  на Република Македонија на седницата одржа-
на на 28 јануари 2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА РАЗ-
РЕШУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ КОИШТО НАСТАНА-
ЛЕ МЕЃУ ВРШИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ДЕЈ-
НОСТИ И КОРИСНИЦИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-
НОСТИ, КАКО И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОРОТ 

 
1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот, усло-
вите и постапката за разрешување на споровите кои-
што настанале меѓу вршителите на енергетските дејно-
сти и корисниците на услугите од вршителите на енер-
гетски дејности, како и висината на надоместокот на 
трошоците за разрешување на спорот. 

Овој правилник не се однесува на прашањата за кои 
со закон е пропишано дека за решавањето на одредени 
спорови исклучиво е надлежен судот или друг орган во 
Република Македонија. 

 
Член 2 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна коми-
сија за енергетика), поведува постапка за разрешување 
на спорови коишто настанале меѓу вршителите на 
енергетските дејности и корисниците на енергетски 
дејности кога до истата е поднесена  жалба.  

Жалбата од став 1 на овој член може да се изјави во 
случаи кога тоа е определено со закон.     

Постапката за разрешување на спорови се води и во 
случај кога страните во спорот спогодбено ќе одлучат 
спорот да биде разрешуван во рамките на Регулаторна-
та комисија за енергетика. 

Како страни во спорот во смисла на став 3 од овој 
член можат да се јават  вршителите на енергетските 
дејности или вршителите на енергетските дејности и 
корисниците на енергетски дејности.  

 
Член 3 

За водење на постапката за разрешување на споро-
вите се формира Комисија за водење на постапка за 
разрешување на спорови (во натамошниот текст: Ко-
мисија), која се состои од пет члена. 

Членовите на Комисијата ги именува претседателот 
на Регулаторната комисија за енергетика по предлог на 
членовите на Регулаторната комисија за енергетика. 

Два члена на Комисијата  се  именуваат од членови-
те на Регулаторната комисија за енергетика, од кои 
еден е претседател на Комисијата. 

Другите три члена на Комисијата се именуваат од 
вработените во стручната служба на Регулаторната ко-
мисија за енергетика.  

 
Член 4 

Комисијата се формира за секој спор посебно и неј-
зиниот мандат трае до завршувањето на спорот. 

Во постапката за разрешување на одреден спор мо-
же да се изземе член на Комисијата доколку во кон-
кретниот спор може да има личен интерес, и/или  семе-
ен или деловен однос со една од страните во спорот, 
ако постојат околности кои даваат повод за оправдано 
сомневање во неговата непристрасност или независ-
ност, како и во други случаи утврдени со закон. 

Комисијата постапката ја води и работи на седници. 
 

Член 5 
Постапката за разрешување на спорови се води врз 

основа на принципите на непристрасност, еднаквост на 
страните, транспарентност, ефикасност и правичност. 

 
Член 6 

На постапката за разрешување на споровите соод-
ветно се применуваат одредбите од Деловникот за ра-
бота на Регулаторната комисија за енергетика, доколку 
со овој правилник не е уредено поинаку. 

 
2. ПОСТАПКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОРОВИ 

ПО ОСНОВ НА ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 
 

Член 7 
Жалбата за разрешување на одреден спор се изјаву-

ва во рокови утврдени со закон. 
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Жалбата треба да ги содржи следните податоци: 
1. Означување на актот против кој се изјавува жал-

ба; 
2. Изјава дека актот се побива во целост или во 

определен дел; 
3. Причина за жалбата (погрешно или нецелосно 

утврдена фактичка состојба или погрешна примена на 
материјалното право);  

4. Докази, прилози и други потребни податоци; и 
5. Потпис на подносителот на жалбата. 

 
Член 8 

Комисијата, жалбата со прилозите ја доставува до 
спротивната страна на одговор, со поштанска поврат-
ница. 

Спротивната страна е должна да даде одговор во 
рок од 15 дена од денот на приемот  на жалбата. 

 
Член 9 

Седницата на Комисијата се закажува најдоцна 15 
дена од истекот на рокот од член 8 став 2 од овој пра-
вилник.  

Седницата на Комисијата ја свикува и со неа рако-
води претседателот на Комисијата (во натамошниот 
текст: претседател). 

Доколку претседателот е спречен да ја свика седни-
цата, истата ќе ја свика член на Комисијата овластен од 
претседателот на Регулаторна комисија за енергетика. 

Административно техничките работи за потребите 
на Комисијата ги врши секретар кој се избира од вра-
ботените во стручната служба на Регулаторната коми-
сија за енергетика.  

 
Член 10 

Комисијата по правило работи и одлучува врз осно-
ва на доставени писмени докази и други податоци по-
требни за утврдување на фактичката состојба. 

Комисијата може да одлучи дали ќе одржи усна 
расправа заради изведување на докази, односно заради 
усно расправање на предметот на спорот или постапка-
та ќе ја води врз основа на доставени писмени докази и 
други податоци потребни за утврдување на фактичката 
состојба. 

 
Член 11 

На седницата на Комисијата, кога се води усна рас-
права во врска со предметот на спорот, претседателот и 
членовите на Комисијата може да поставуваат праша-
ња во врска со појаснување на наодите предочени во 
поднесените докази, а страните на спорот може да се 
произнесат, односно да даваат свои мислења и предло-
зи по доставените докази во спорот при што Регулатор-
ната комисија за енергетика истите ќе ги земе во пред-
вид при донесувањето на решението за спорот.  

Доколку Комисијата во текот на постапката оцени 
дека е потребно заради правилно утврдување на фа-
ктичката состојба да се достават дополнителни докази 
и факти, ќе ги задолжи страните на спорот истите да ги 
достават во одреден рок.  

 
Член 12 

На седницата, Комисијата може да повика и прет-
ставници на државни органи, трговски друштва, јавни 
претпријатија и други субјекти чии мислења и предло-
зи по основ на предметот на спорот може да бидат од 
суштинско значење за решавање на спорот. 

Регулаторната комисија за енергетика, на предлог 
на Комисијата или на страните во спорот, може да  наз-
начи еден или повеќе лиценцирани вештаци за да и 
поднесат наод за фактите и мислење за одредени пра-
шања кои самата ќе ги утврди. 

Во одлуката за именување на вештак Регулаторната 
комисија за енергетика определува кој ќе ги сноси тро-
шоците за вештачење. 

Доколку една од страните бара или ако Комисијата 
тоа го смета за потребно, вештакот е должен, откако ќе 
поднесе писмен или устен наод и мислење, да учеству-
ва на седницата на која Комисијата и страните ќе имаат 
можност да му поставуваат прашања. 

 
Член 13 

За текот на седниците на Комисијата, секретарот 
води записник. 

Записникот содржи време и место на одржување на 
седницата, имиња на членовите на Комисијата, имиња-
та односно називот на страните во спорот, податоци за 
спорот кој е предмет на одлучување, изјавите на евен-
туалните сведоци и вештаците кои учествуваат во спо-
рот, резултатот од гласањето по текстот на предлог ре-
шението за разрешување на спорот, како и други  пода-
тоци поврзани со текот на постаката. 

Записникот го потпишуваат претседателот и члено-
вите на Комисијата, како и секретарот. 

Во случај ако се водела усна расправа записникот 
го потпишуваат овластени претставници на присутните 
страни во спорот. 

 
Член 14 

Постапката пред Комисијата завршува со донесува-
ње на предлог решение за разрешување на спорот. 

Решението од став 1 на овој член се донесува со 
мнозинство на гласови од вкупниот број на членови на 
Комисијата. 

Член на Комисијата кој има друг став по основ на 
предлог решението и кој гласал против истото ги 
образложува причините за тоа. 

 
Член 15 

Врз основа на предлог решението од став 1 на член 
14 од овој правилник, Регулаторната комисија за енер-
гетика донесува решение за разрешување на спорот. 

Со решението од став 1 на овој член, Регулаторната 
комисија за енергетика решава  за спорот на тој начин 
што предлага мерки за разрешување на спорот, како и 
за трошоците за разрешување на спорот. 

Ако во жалбата се истакнати повеќе барања, Регу-
латорната комисија за енергетика, по правило, за сите 
тие барања ќе одлучи со едно решение.   

 
Член 16 

Решението од член 15 од овој правилник се донесу-
ва во писмена форма. 

Писменото решение содржи: увод, диспозитив 
(изрека), образложение, која страна ги сноси трошоци-
те за разрешување на спорот и нивната висина, упат-
ство за правно средство, број и датум, потпис на служ-
беното лице и печат на Регулаторната комисија за 
енергетика. Ако решението се обработува механограф-
ски, наместо потпис и печат може да содржи факси-
мил. 

Решението  им се доставува на страните во ориги-
нал или во заверен препис. 
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Член 17 
Решението од член 15 од овој правилник  се смета 

за поединечен акт во смисла на одредбите на Законот 
за општата управна постапка.  

 
3. ПОСТАПКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОРОВИ 

ПО БАРАЊЕ НА СТРАНИТЕ 
 

Член 18 
Страните во спорот можат спогодбено да  одлучат 

одреден спор да биде разрешуван во рамките на Регу-
латорната комисијата за енергетика, кога предметот на 
спорот е во врска со вршењето на дејностите од обла-
ста на енергетиката, под услов страните слободно да 
може да располагаат со правата за кои бараат да бидат 
разрешени од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

 
Член 19 

Во случаите од член 18 од овој правилник, страните 
во спорот поднесуваат барање за разрешување на спо-
рот (во натамошниот текст: барање) до Регулаторната 
комисија за енергетика. 

Барањето особено треба да содржи податоци за спо-
рот, податоци за подносителите, како и причини пора-
ди кои страните во спорот сметаат дека истиот може да 
се разреши од страна на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

Кон барањето, страните во спорот поднесуваат пис-
мена изјава заверена кај нотар со која изјавуваат дека 
се согласуваат решението за разрешување на спорот да 
има карактер на извршна исправа.  

 
Член 20 

Регулаторната комисијата за енергетиика, на пред-
лог на Комисијата,  во рок од 15 дена од приемот на ба-
рањето  донесува решение со кое се произнесува дали 
спорот може да се разреши во рамките на Регулаторна-
та комисија за енергетика, односно дали истата е над-
лежна за одлучување по истиот и за тоа ги известува 
подносителите на барањето. 

Доколку Регулаторната комисија за енергетика до-
несе решение со кое истата се огласува за ненадлежна 
да постапува по барањето за разрешување на спорот, 
страните во спорот своите права може да ги остварува-
ат во судска или друга постапка. 

 
Член 21 

Решението за разрешување на спорот по барање на 
страните е правосилно и извршно. 

 
Член 22 

На постапката за разрешување на споровите по ба-
рање на страните соодветно се применуваат и одредби-
те од член 9,10,11,12,13, 14, 15 и 16 од овој правилник.  

 
4. СПОГОДБА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОРОТ 
 

Член 23 
Во текот на постапката страните во спорот може да 

постигнат спогодба во писмена форма за разрешување 
на спорот. 

 
Член 24 

Содржината на спогодбата не може да е спротивна 
на правниот поредок на Република Македонија.  

Спогодбата е склучена кога страните во спорот ќе 
ја потпишат истата. 

Спогодбата има сила на извршна исправа, доколку 
биде заверена кај нотар. 

По склучувањето на спогодбата истата задолжително 
се доставува до  Регулаторната комисија за енергетика, 
која ќе донесе решение за запирање на постапката.  

  
5. ТРОШОЦИ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ 

 
Член 25 

Страните во спорот сами ги сносат трошоците пре-
дизвикани со своите дејствија. 

Трошоците за работењето на Комисијата, се на то-
вар на Регулаторната комисија за енергетика.   

 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
   Бр. 01-202/1     

28 јануари  2010 година                     Претседател, 
     Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 

____________ 
246. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на ден 
27.01.2010 година донесе    

 
Т А РИФЕН   СИС Т ЕМ  
ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Општи одредби 

 
Член 1 

(1) Овој Тарифен систем се применува на тарифни-
те потрошувачи (во понатамошниот текст: потрошува-
чи) на електрична енергија кои  се приклучени на пре-
носната мрежа и дистрибутивните мрежи на територи-
јата на Република Македонија. 

 
Член 2 

 (1) Со Тарифен систем за електрична енергија (во 
понатамошниот текст: Тарифен систем) се утврдуваат: 

1) критериуми и мерила за определување на катего-
рии, групи и подгрупи на тарифни потрошувачи, 

2) пресметковни елементи за утврдување на надо-
месток за испорачаната електрична енергија 

3) основи и начин на формирање на тарифни ставо-
ви и нивна примена врз пресметковните елементи, и 

4) тарифни ставови според напонско ниво, времето 
на испорака во текот на денот и видот на мерењето. 

 
Член 3 

(1) Овој Тарифен систем има за цел да поттикне ра-
ционално и ефикасно производство, пренесување и ко-
ристење на електричната енергија, како и да обезбеди 
остварување на регулираниот максимален приход утвр-
ден согласно актот за регулирање на цените на еле-
ктрична енергија на следните енергетски дејности: 
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1) производство и набавка на електрична енергија 
за потребите на тарифните потрошувачи (во поната-
мошниот текст: регулирано производство на електрич-
на енергија), 

2) пренос на електрична енергија, управување со 
електроенергетскиот систем и организација и управу-
вање со пазарот на електрична енергија во Република 
Македонија (во понатамошниот текст: пренос на еле-
ктрична енергија); 

3) управување со системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија и дистрибуција на електрична енерги-
ја на територијата на Република Македонија (во пона-
тамошниот текст:  дистрибуција на електрична енерги-
ја); 

4) снабдување со електрична енергија на тарифните 
потрошувачи (во понатамошниот текст: снабдување со 
електрична енергија). 

 
2. Категории на потрошувачи, тарифни елементи и 

тарифни ставови 
 

Член 4 
(1) Утврдување на различни категории на потрошу-

вачи за кои се применуваат различни тарифни ставови 
за пресметка на надоместокот за електрична енергија 
произлегува од определбата, секој потрошувач во за-
висност од намената и начинот на користење на еле-
ктричната енергија, да има ист третман во надоместу-
вање на регулираните трошоци во снабдувањето со 
електрична енергија, односно при набавката и пренесу-
вањето на електричната енергија до местото на превзе-
мање од соодветната мрежа.  

 
Член 5 

(1) Потрошувачите според напонското ниво на точ-
ката на испорака на електричната енергија се поделени 
на:  

1) Потрошувачи на висок напон 
2) Потрошувачи на среден напон 
3) Потрошувачи на низок напон 
(2) Потрошувачи на висок напон, се потрошувачи 

на кои електрична енергија се испорачува од преносна-
та мрежа, на напонско ниво од 110kV. 

(3) Потрошувачи на среден напон, се потрошувачи 
на кои електрична енергија се испорачува од дистрибу-
тивни мрежи, на напонско ниво од 1kV до 110kV. 

(4) Потрошувачи на низок напон, се потрошувачи 
на кои електрична енергија се испорачува од дистрибу-
тивни мрежи,на напонско ниво помало од 1kV. 

 
Член 6 

(1) За потрошувачите на висок напон се утврдува  
една  категорија на испорака на електричната енергија 
и тоа: 110 kV потрошувачи.  

(2)  За потрошувачите на среден напон, во завис-
ност од напонското ниво и местото на испорака на еле-
ктричната енергија се утврдуват следните категории: 

1) 35kV директни потрошувачи,  
2) 35kV потрошувачи, 
3) 20 kV или 10 kV или 6 kV потрошувачи 
(3) За потрошувачите на низок напон, во зависност 

од намената и мерењето на испорачаната електрична 
енергија се утврдуват следните категории : 

1) домаќинство со; 
- еднотарифно мерење или 
- двотарифно мерење. 

2) останати како;  
- прв тарифен степен и 
- втор тарифен степен. 
3) јавно осветлување. 
 

Член 7 
(1)  Пресметковни елементи врз основа на кои по-

трошувачите ја плаќаат испорачаната електрична енер-
гија на снабдувачите со електрична енергија на тариф-
ни потрошувачи (во понатамошниот текст: снабдува-
чи), се: 

1) активна моќност,  
2) активна електрична  енергија,  
3) прекумерно превземена реактивна електрична 

енергија.  
 

Член 8 
 (1) Активната моќност се изразува во киловати 

(kW) и се определува врз основа на  врвната моќност 
остварена од потрошувачот.  

(2) Врвната моќност е најголемата моќност остваре-
на од потрошувачот во временски интервал од  15 ми-
нути во текот на месечниот пресметковен период, за 
време на важење на високата дневна тарифа.  

(3) Врвната моќност се утврдува со уред за мерење 
и регистрирање на врвна моќност или се пресметува 
според одредбите од овој Тарифен систем. 

(4) Надоместокот за активната моќност во месечни-
от пресметковен период се добива со множење на  та-
рифниот став за активна моќност изразен во дена-
ри/kW и измерената врвна моќност во kW. 

 
Член 9 

(1) Доколку мерењето на врвната моќност се врши 
на повеќе мерни места на исто напонско ниво, врвната 
моќност се одредува со собирање на врвните моќности 
на сите мерни места од истото напонско ниво. 

(2) На барање на потрошувач, операторот на соод-
ветниот систем на електрична енергија врз основа на 
став 1 од овој член ќе ја утврди врвната моќност со со-
бирање на остварените едновремени врвни моќности 
ако постои техничка можност за нивно објективно 
утврдување, а под услов објектите на потрошувачот да 
се наоѓаат на една градежна локација и од исто напон-
ско ниво.  

(3) По исклучок од став 2 на овој член, за утврдува-
ње на врвната моќност на претријатието кое врши же-
лезнички транспорт за потребите на електровлеча, како 
една градежна локација се смета електрифицираната 
железничка пруга во Република Македонија. 

 
Член 10 

(1)  Активната електрична енергија се изразува во 
киловатчасови (kWh) и се утврдува со уред за мерење 
на активна електрична енергија. 

(2) Надоместокот за потрошената активна еле-
ктрична енергија за месечниот пресметковен период се 
добива со множење на тарифниот став за активна еле-
ктрична енергија изразен во денари/kWh со количината 
на потрошените киловатчасови електрична енергија 
(kWh). 
 

Член 11 
(1) Превземената реактивна електрична енергија се 

изразува во киловарчасови (kvarh) и се утврдува со 
уред за мерење на реактивна електрична енергија. 



Стр. 64 - Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 февруари 2010 
 

(2)   Прекумерно превземената реактивна електрич-
на енергија се утврдува со пресметка. 

(3) Пресметката преставува позитивна разлика по-
меѓу превземената реактивна електрична енергија и 
дозволената реактивна електрична енергија која одго-
вара на факторот на моќност cosφ=0,95, односно реа-
ктивна електрична енергија над 33% од превземената 
активна електрична енергија. 

(4) Надоместокот за прекумерно превземената реа-
ктивна електрична енергија за месечниот пресметков-
ниот период се добива со множење на тарифниот став 
за прекумерно превземена реактивна електрична енер-
гија изразен во денари/kvarh со прекумерно превземе-
ната реактивна електрична енергија пресметана соглас-
но став 2 на овој член.  

 
Член 12 

(1) Мерните уреди за електричната енергија и моќ-
ност, местото на испорака и местото на мерење на еле-
ктричната енергија, како и начинот на пресметката во 
зависност од местото на испорака на електрична енер-
гија за потрошувачите од член 6 на овој Тарифен си-
стем, се утврдуваат согласно соодветните Мрежни пра-
вила и Правилникот за условите за снабдување со еле-
ктрична енергија. 

 
Член 13 

(1) Доколку мерењето се врши на напонско ниво 
пониско, односно повисоко, од напонското ниво на ме-
стото на предавање, испорачаната електрична енeргија 
и моќност се пресметува по тарифни ставови што ва-
жат за напонското ниво на местото на предавање. 
 

Член 14 
(1) Во случај на индиректен потрошувач, на кого 

испорачаната електрична енергија се мери  со  мерните 
уреди на примарниот потрошувач како заедничка по-
трошувачка, пресметката на надоместокот за индирект-
ниот потрошувач, се прави така што количината на 
електрична енергија и моќност на примарниот потро-
шувач се намалува за количината на електрична енер-
гија и моќност што ги остварил индиректниот потро-
шувач. 

(2) Во случаите од став 1 на овој член, на примар-
ниот потрошувач му се намалува количината на изме-
рената електрична енергија и моќност, за измерените 
количини на електрична енергија и моќност на инди-
ректниот потрошувач, на начин и постапка регулирана 
со заеднички договор помеѓу снабдувачот, операторот 
на мрежата, примарниот и индиректниот потрошувач.   

(3) Како примарен потрошувач во смисол на овој 
член се подразбира квалификуван  или тарифен потро-
шувач на електрична енергија преку чии постројки се 
снабдува  со електрична енергија и моќност индирект-
ниот потрошувач. 

 
Член 15 

(1) Ако потрошувачот превзема електрична енерги-
ја на повеќе мерни места на испорака за кои се пропи-
шани различни тарифни ставови, преземањето на еле-
ктрична енергија се пресметува по тарифните ставови 
пропишани за секое место за испорака. 

 
Член 16 

(1) За секоја категорија на потрошувачи, се утврду-
ваат тарифни ставови за пресметковните елементи од 
член 7 на овој Тарифен систем и истите се разликуваат  
според времето на испорака и видот на мерењето на 
електричната енергија. 

Член 17 
(1) Според времето на испорака на електрична 

енергија во текот на денот за сите потрошувачи, се 
утврдуваат следните тарифни ставови: 

1) високи дневни тарифни ставови (ВДТ), за време 
на високи дневни оптоварувања на електроенергетски-
от систем и 

2) ниски дневни тарифни ставови (НДТ), за време 
на ниски дневни оптоварувања на електроенергетскиот 
систем. 

(2) За потрошувачи кај кои има вградено вклопни 
часовници со автоматска промена на летно и зимско 
сметање на времето, по високи дневни тарифи се прес-
метува електричната енергија испорачана во траење од 
12 часа дневно и тоа од 07:00 до 13:00 часот и од 16:00  
до 22:00 часот, во периодот за летно и зимско мерење 
на времето, за секој ден, освен недела. 

(3) За потрошувачи кај кои има вградено вклопни 
часовници со автоматска промена на летно и зимско 
сметање на времето, по ниски дневни тарифи се прес-
метува електричната енергија испорачана за времето 
од 13:00  до 16:00  часот, и од 22:00  до 07:00  часот на-
редниот ден, во периодот за летно и зимско мерење на 
времето, за секој ден, освен недела. 

(4) За потрошувачи кај кои има вградено вклопни 
часовници без автоматска промена на летно и зимско 
сметање на времето, по високи дневни тарифи се прес-
метува електрична енергија испорачана во траење од 
12 часа дневно и тоа од 07:00 до 13:00 часот и од 16:00  
до 22:00 часот, во периодот за зимско мерење на вре-
мето, а од 8:00  до 14:00  и од 17:00  до 23:00  часот, во 
периодот за летно мерење на времето, за секој ден, 
освен недела. 

(5) За потрошувачи кај кои има вградено вклопни 
часовници без автоматска промена на летно и зимско 
сметање на времето, по ниски дневни тарифи се прес-
метува електрична енергија испорачана за времето од 
13:00  до 16:00  часот , и од 22:00  до 07:00  часот, пер-
иод за зимско мерење на времето, а од 14:00  до 17:00  
часот и од 23:00  до 08:00  часот во периодот за летно 
мерење на времето, за секој ден, освен недела. 

 (6) По ниски дневни тарифни ставови (НДТ) се 
пресметува електричната енергија испорачана во неде-
ла (од 0:00  до 24:00  часот). 

 (7) Релативниот однос помеѓу високите и ниските 
дневни тарифни ставови се утврдува во сооднос од : 
2,0 : 1,0 

 
Член 18 

(1) Учеството на надоместокот за моќноста во вкуп-
ниот надоместок за електрична енергија се утврдува 
поодделно за потрошувачите од член 5 на овој Тари-
фен систем во целина, а оствареното учество на надо-
местокот за моќност во вкупниот надоместок на еле-
ктрична енергија на поединечниот потрошувач зависи 
од остварените карактеристики на неговата потрошу-
вачка на електрична енергија. 

(2) Учеството на надоместокот за моќноста во вкуп-
ниот надоместок за електрична енергија  изнесува: 

1) на висок и среден напон, 50 % за сите категории 
на потрошувачи, 

2) на низок напон 25% за сите категории на потро-
шувачи. 

 
Член 19 

(1) Тарифните ставови за прекумерно превземената 
реактивна електрична енергија изнесуваат 25 % од та-
рифните ставови за активната електрична енергија.  
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Член 20 
(1) Основни критериуми за утврдување на тарифни-

те ставови за вредноста на пресметковните елементи и 
нивните соодноси по напонски нивоа и категорија на 
потрошувачи, се вкупните оправдани трошоци на прет-
пријатието кое врши регулирана енергетска дејност 
снабдување на тарифни потрошувачи, од местото на 
превземање на електричната енергија до местото на ис-
порака на електричната енергија за секоја категорија на 
потрошувачи, како и покривањето на трошоците кои ги 
предизвикуваат категориите на потрошувачи со начи-
нот на користење на електричната енергија. 

(2) Под вкупните оправдани трошоци од став 1 на 
овој член се подразбира одобрените вкупни трошоци 
содржани во Одлуката за регулираниот максимален 
приход на претпријатието кое врши регулирана енер-
гетска дејност снабдување на тарифни потрошувачи, 
донесена од страна на Регулаторната комисија за енер-
гетика. 

(3) Тарифните ставови за вредноста на пресметков-
ните елементи за сите категории на потрошувачи ги 
утврдува Регулаторната комисија за енергетика со Од-
лука за одобрување на регулиран максимален приход и 
цена на снабдувачот на соодветните тарифни потрошу-
вачи, која се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Член 21 

(1) Вкупниот надоместок за испорачаната електрич-
на енергија, претставува збир на надоместоците за моќ-
ност, превземена активна електрична енергија и  преку-
мерно превземена реактивна електрична енергија. 

(2) Кај потрошувачите за кои со согласноста за 
приклучување и/или Мрежните правила за дистрибу-
ција е утврдено да нема мерење на врвната моќност и 
реактивната електрична енергија,  надоместокот за ис-
порачаната електрична енергија е надоместок за прев-
земена активна електрична енергија. 

(3) Кај потрошувачите за кои со согласноста за 
приклучување и/или Мрежните правила за дистрибу-
ција е утврдено да нема мерење на врвната моќност,  
надоместокот за испорачаната електрична енергија 
претставува збир на надоместоците за превземена ак-
тивна електрична енергија и прекумерно превземена 
реактивна електрична енергија. 

(4) Вкупниот надоместок за испорачаната електрич-
на енергија потрошувачите го плаќаат на снабдувачот. 

 
Член 22 

(1) Пресметката и фактурирањето на надоместоците 
за електрична енергија се врши за месечен пресметко-
вен период согласно Правилникот за условите за снаб-
дување со електрична енергија.  

 
3. Посебни одредби за потрошувачите на низок  

напон 
 

Член 23 
(1) Категоријата „домаќинство“ опфаќа, потрошу-

вачка на електрична енергија во индивидуални куќи, 
згради или делови од згради кои се користат за живее-
ње, потрошувачка во помошни објекти кои служат за 

потребите на домаќинствата, потрошувачка во гаражи 
кои не се користат за вршење на стопанска дејност, по-
трошувачка за погон на заедничките уреди во стамбе-
ните згради и тоа: лифтови, мотори за централно грее-
ње, хидрофори и слични трошила за заеднички потреби 
и степенични простории во стамбените загради 

 (2) Во категоријата „домаќинство“, во смисла на 
одредбата на ставот 1 припаѓа и потрошувачка на еле-
ктрична енергија во котларници и топлотни станици во 
делот за затоплување во стамбени згради, потрошувач-
ката во детски јасли, градинки, забавишта, домови, по-
трошувачка во интернати за згрижување на деца, уче-
ници, студенти, инвалиди, старци и пензионери, потро-
шувачка во училишни и народни кујни, потрошувачка 
во индивидуални куќи во кои се врши угостителска 
дејност сместување, потрошувачка во уметнички и ли-
ковни атељеа, како и потрошувачка во верски објекти 
во кои не се врши стопанска дејност. 

 
Член 24 

(1) На потрошувачите од категоријата „домаќинс-
тво“ кај кои електричната енергија се мери со еднота-
рифни броила, тарифните ставови за електрична енер-
гија се пониски за 20% од високите дневни тарифни 
ставови при двотарифно мерење на електричната енер-
гија.  
 

Член 25 
 (1) По исклучок од одредбите утврдени со член 8 

од овој Тарифен систем, основниот придонес за прес-
метковната моќност на потрошувачите од категоријата 
„домаќинство“, по правило, учествува со 25 %, во 
вкупниот надоместок за електрична енергија, а се прес-
метува на таков начин што вредноста на превземената 
активна енергија во kWh се зголемува за 33,33% кај се-
кој потрошувач. 

 
Член 26 

(1) Категоријата „јавно осветлување“, опфаќа по-
трошувачка на електрична енергија за осветлување на 
улици, подвозници, надвозници, плоштади, јавни пати-
шта, културно историски споменици определени сог-
ласно закон, паркови, јавни отворени простори за ре-
креација и други јавни зелени површини, како и уреди-
те за сообраќајна сигнализација. 

(2) Надоместокот за потрошената електрична енер-
гија на потрошувачите од категоријата „јавно осветлу-
вање“ се пресметува по цена за kWh определена врз ос-
нова на тарифниот став за активна електрична енергија 
кај категоријата „останати - втор тарифен степен“, на-
малена за 14%. 

 
Член 27 

(1) Категоријата „останати“, опфаќа потрошувачка 
на електричната енергија во објектите кои не се опфа-
тени во групите на потрошувачи домаќинства и јавно 
осветлување.  

 
Член 28 

(1) Категоријата „останати - прв тарифен степен“, 
опфаќа потрошувачка на електрична енергија во објек-
ти приклучени на низок напон од 0,4 kV (380/220 V) 
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кај кои со согласноста за приклучување на дистрибу-
тивната мрежа и/или Мрежни правила за дистрибуција 
е утврдено да имаат мерење  и на моќноста.  

(2) Категоријата  „останати - втор тарифен степен“ 
опфаќа потрошувачка на електрична енергија во обје-
кти приклучени на низок напон од 0,4 kV (380/220 V) 
кај кои со согласноста за приклучување на дистрибу-
тивната мрежа и/или Мрежни правила за дистрибуција 
е утврдено да немаат мерење на моќноста.  

 
Член 29 

(1) По исклучок од одредбите утврдени со член 8 од 
овој Тарифен систем, основниот придонес за пресме-
тковната моќност на потрошувачите категоријата 
„останати - втор тарифен степен“, по правило, учеству-
ва со 25 %, во вкупниот надоместок за електрична 
енергија, а се пресметува на таков начин што вредно-
ста на превземената активна енергија во kWh се зголе-
мува за 33,33% кај секој потрошувач. 

 
Член 30 

(1) На потрошувачите од категоријата „останати-
втор тарифен степен“ прекумерно превземената реа-
ктивна електрична енергија се пресметува без разлика 
на времето на користење во денот. 

 
Член 31 

(1) Потрошувачка на електрична енергија која при-
паѓа на различни категории на потрошувачи на низок 
напон се пресметува одвоено, ако одвоено се мери. 

(2) Ако потрошувачката на електрична енергија ко-
ја согласно член 23 од овој Тарифен систем припаѓа на 
категоријата „домаќинства“ и потрошувачка на  еле-
ктрична енергија која согласно член 27 од овој Тари-
фен систем припаѓа на категорија „останати“ се мерат 
заедно, вкупната потрошувачка на електрична енергија 
се третира во категорија „останати“. 

 
4. Преодни и завршни одредби 

 
Член 32 

(1) Во точка 3.1 од Одлуката за одобрување на регу-
лиран максимален приход и цена за 2010 година за вр-
шење на енергетската дејност снабдување со електрич-
на енергија на тарифни потрошувачи на мало за ЕВН 
Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција 
и снабдување со електрична енергија Скопје, бр. 02 - 
2937/1, од 28 декември 2009 година (“Службен весник 
на РМ“ бр. 157/09), се подразбира Тарифни ставови за 
потрошувачи на среден напон. 

(2) Во точка 7.1 од Одлуката за одобрување на ос-
новен приход за 2009, 2010 и 2011 година, регулиран 
максимален приход за 2009 и 2010 година и цена за 
2010 година за вршење на регулираната енергетска деј-
ност управување со системот за дистрибуција на еле-
ктрична енергија и дистрибуција на електрична енерги-
ја и  регулиран максимален приход и цена за 2010 го-
дина за вршење на енергетската дејност снабдување со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало 
за АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“ - Скопје бр. 02 
- 2938/1, од 28 декември 2009 година (“Службен весник 
на РМ“ бр. 157/09), се подразбира Тарифни ставови за 
потрошувачи на среден напон. 

Член 33 
(1) Со денот на отпочнување на примената на овој 

Тарифен систем престанува да важи Тарифниот систем 
за продажба на електрична енергија („Службен весник 
на СРМ” бр. 45/82, 15/85, 22/88, 29/89 и 47/89 и „Служ-
бен весник на РМ” бр. 26/92, и 24/99). 

 
Член 34 

(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр. 01- 196/1    

27 јануари 2010 година                       Претседател,  
      Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

_______________ 
               

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

247. 
Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за содржината и начинот на остварување-
то на правата и обврските од задолжителното здрав-
ствено осигурување, објавен во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 9 од 22 јануари 2010 годи-
на направена е техничка грешка, поради што се врши 
следната 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Во членот 1 став 1 од Правилникот, по текстот 

„алинеја 1“, а пред текстот „се бришат зборовите:“ тре-
ба да стои текстот „и став 3 алинеја 1“. 

 
                Од Фондот за здравствено осигурување 
                           на Македонија 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

248. 
Врз основа на член 7, член 10 и член 26 од Законот 

за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 
205 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 38/05), а по-
стапувајќи во постапката поведена по службена долж-
ност против РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО, Скоп-
је, застапувано од XXX, управител, Сити Радио ДОО-
ЕЛ, Скопје, застапувано од XXX, управител и Клуб 
ФМ ДОО, Скопје застапувано од XXX, управител зара-
ди утврдување на постоење на забранет договор и/или 
договорна практика помеѓу претпријатија чија цел или 
последица е спречување, органичување или нарушува-
ње на конкуренцијата на пазарот за рекламирање на ра-
дио станици на територијата на Град Скопје, Комисија-
та за заштита на конкуренцијата на седницата одржана 
на ден 18.12.2009 година, го донесе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО 

ДОО, со седиште на бул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ 
бр.20, 1000 Скопје, Сити Радио ДООЕЛ Скопје, со се-
диште на бул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20, 1000 
Скопје и Клуб ФМ ДОО, со седиште на ул.Рилски Кон-
грес бр.22-А, 1000 Скопје во периодот од 10.02.2007 
година до денот на донесување на ова Решение сториле 
повреда на член 7 став (1) од Законот за заштита на 
конкуренцијата, на начин што преку заеднички марке-
тинг агенции за рекламирање – XXX (кои работеле 
единствено за потребите на овие радио станици и нема-
ле други клиенти чие рекламно време го нуделе и про-
давале), склучувале договори за заедничко рекламира-
ње на клиентите за надомест определен во единствен 
износ и без определување колку чини рекламирањето 
на секоја поединечна радио станица, што како последи-
ца имало спречување, ограничување или нарушување 
на конкуренцијата на пазарот за рекламирање на радио 
станици на територијата на Град Скопје и кои согласно 
член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренција-
та се забранети. 

2. Им се наложува на РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО 
ДОО, Сити Радио ДООЕЛ Скопје и Клуб ФМ ДОО, во 
рок од 30 дена од денот на правосилноста на ова Реше-
ние до Комисијата за заштита на конкуренцијата да до-
стават доказ дека престанале со заедничкото реклами-
рање на клиенти за надомест определен во единствен 
износ и без определување колку чини рекламирањето 
на секоја поединечна радио станица. 

3. Непостапувањето по точка 2) од диспозитивот на 
ова решение претставува прекршок согласно член 47 
став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренци-
јата. 

 
    Бр.07-42/27 

18 декември 2009 година                Претседател, 
       Скопје                         Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
249. 

Врз основа на член 14, член 15 и член 26 од Законот 
за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 
205 од Законот за општата управна постапка (“Служ-
бен Весник на Република Македонија” бр. 38/05), а по-
стапувајќи по барањето на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола 
застапувано од XXX, управител поднесено против ЈП 
Комунална хигиена-Скопје, застапувано од полномош-
ниците: XXX, адвокат од Скопје и XXX, диломиран 
правник вработен во ЈП Комунална хигиена-Скопје, за-
ради утврдување на злоупотреба на доминантна пози-
ција на пазарот за депонирање на отпад од територија-
та на град Скопје и од сите други места кои гравитира-
ат кон градот Скопје, Комисијата за заштита на конку-
ренцијата на седницата одржана на ден 18.12.2009 го-
дина, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека Јавното Претпријатие “Кому-

нална хигиена” – Скопје, со седиште на ул. 7 јули бр. 
40, Скопје, согласно член 13 став (1) точка 1) од Зако-
нот за заштита на конкуренцијата, има доминантна по-
зиција на пазарот за депонирање на отпад од територи-
јата на Град Скопје и од сите други места, кои согласно 

начелото на блискост од Законот за управување со от-
пад (Службен весник на РМ бр.68/04, 107/07 и 143/08), 
гравитираат кон градот Скопје во однос на депонира-
њето на  отпад, бидејќи Јавното Претпријатие “Кому-
нална хигиена” – Скопје стопанисува со депонијата 
Дрисла, како единствена депонија на наведениот гео-
графски пазар; 

2. Се утврдува дека Јавното Претпријатие „Кому-
нална хигиена” – Скопје, со седиште на ул. 7 јули бр. 
40, Скопје во периодот од 31.12.2006 година до 
15.01.2007 година и во периодот од 10.06.2008 година 
до денот на донесување на ова Решение ја злоупотре-
било доминантната позиција од точка 1) од ова Реше-
ние, во смисла на член 14 став (2) точка 6) од Законот 
за заштита на конкуренцијата, на начин што неоправ-
дано одбивало да му овозможи на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ 
Битола за соодветен надомест пристап кон депонијата 
Дрисла, со што го оневозможило ЕКО КЛУБ ДООЕЛ 
Битола да делува како конкурент на Јавното Претпри-
јатие “Комунална хигиена” – Скопје на пазарот за со-
бирање и транспорт на комунален отпад од територија-
та на Град Скопје и од сите други места, кои согласно 
начелото на блискост од Законот за управување со от-
пад, гравитираат кон градот Скопје; 

3.  Злоупотребата на доминантната позиција е за-
бранета согласно член 14 став (1) од Законот за зашти-
та на конкуренцијата; 

4. Му се наложува на Јавното Претпријатие “Кому-
нална хигиена” – Скопје: 

- од денот на правосилноста на ова Решение, да  му 
овозможи на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ Битола за соодветен 
надомест пристап кон депонијата Дрисла и 

- во рок од 30 дена од денот на правосилноста на 
ова Решение да донесе соодветни акти со кои ќе се 
утврдат на недискриминаторен начин начинот и усло-
вите под кои се овозможува пристап на трети лица кон 
депонијата Дрисла и истите во рок од 5 дена од денот 
на донесувањето да ги достави до Комисијата за зашти-
та на конкуренцијата; 

5. Непостапувањето по точка 4) од диспозитивот на 
ова решение претставува прекршок согласно член 47 
став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренци-
јата.  

 
    Бр. 07-92/18 

18 декември 2009 година                Претседател, 
       Скопје                         Чедомир Краљевски, с.р. 

__________ 
250. 

Врз основа на член 14, член 15 и член 26 од Законот 
за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и член 
205 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен Весник на Република Македонија” бр. 38/05 и 
110/08), постапувајќи во постапката поведена по служ-
бена должност против Јавното комунално претпријатие 
,,КОМУНАЛЕЦ“ Прилеп, застапувано од XXX дире-
ктор на Јавното комунално претпријатие ,,КОМУНА-
ЛЕЦ“ Прилеп, за утврдување на злоупотреба на доми-
нантна позиција на пазарот на одржување на гробови, 
гробишта и давање на погребални услуги на територи-
јата на општина Прилеп, Комисијата за заштита на 
конкуренцијата на седницата одржана на ден 
18.12.2009 година, го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека Јавното комунално претприја-

тие ,,КОМУНАЛЕЦ“ Прилеп со седиште на ул. „Алек-
сандар Македонски“ бр.22б, Прилеп, како единствено 
претпријатие кое на територијата на општина Прилеп 
ја врши комуналната дејност од јавен интерес - одржу-
вање на гробови, гробишта и давање на погребални ус-
луги, согласно член 13 став (1) точка 1) од Законот за 
заштита на конкуренцијата има доминантна позиција 
на овој пазар. 

2. Се утврдува дека Јавното комунално претприја-
тие ,,КОМУНАЛЕЦ“ Прилеп  ја злоупотребува својата 
доминантна позиција од точка 1 на ова решение во 
смисла на одредбата член 14 став (2) точка 2) и 4) од 
Законот за заштита на конкуренцијата, на начин што 
наплатува надомест за солидарен погреб и погребална 
опрема со што ги ограничува пазарите на штета на по-
трошувачите и го условува користењето на средствата 
од солидарниот надомест за погреб со прифаќање од 
корисниците на услугата солидарен погреб на  допол-
нителни обврски - плаќање на сметките за комунални 
услуги (смет), кои по својата природа не се во врска со 
користењето на услугата солидарен погреб. 

3. Времетраењето на злоупотребата од точка 2) од 
ова Решение е од 25.01.2005 година, како ден на влегу-
вањето во сила на Законот за заштита конкуренцијата, 
до денот на донесување на ова Решение. 

4. Му се наложува на Јавното комунално претприја-
тие  ,,КОМУНАЛЕЦ“ Прилеп да престане да наплатува 
надомест за солидарен погреб и погребална опрема по 
правосилноста на ова решение. 

5. Непостапувањето по точка 4) од диспозитивот на 
ова Решение претставува прекршок согласно член 47 
став (1) точка 3) од Законот за заштита на конкуренци-
јата. 

 
    Бр.07-143/8 

18 декември 2009 година                Претседател, 
       Скопје                         Чедомир Краљевски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

251. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на  конкуренцијата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/05), постапувајќи по известувањето за концентраци-
ја поднесено од Хеленик Петролеум СА, преку полно-
мошник Адвокатско друштво Трпеноски од Скопје, 
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница 
одржана на ден 18.12.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Хеленик Петролеум СА со седиште на Аве-
нија Амалијас бр. 54 Атина, Грција и БП Хелас СА 
Оил Трејдинг, со седиште на Авенија Кифисијас бр. 26 
и на ул. Парадису бр. 2 Марису, Атина Грција, преку 
стекнување на директна единствена контрола од страна 
на Хеленик Петролеум СА врз БП Хелас СА Оил Треј-
динг, иако потпаѓа под одредбите од Законот за зашти-
та на конкуренцијата, нема да има за последица значи-
телно спречување, ограничување или нарушување на 
ефективната конкуренција на пазарот или на негов су-
штински дел, особено како резултат на создавање или 
зајакнување на доминантната позиција на учесниците, 
и е во согласност со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за 
решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен број 
28-а од Законот за административни такси („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 
13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот 
на Република Македонија бр. 100000000063095, уплат-
на сметка 840…03161, приходна шифра и програма 
72231300 и при подигнување на решението да достави 
доказ за извршена уплата на административните такси. 

 
    Бр.07-435/5 

18 декември 2009 година                Претседател, 
       Скопје                         Чедомир Краљевски, с.р. 
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