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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1228. 

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и амандман XII, точка 2 од Уставот на 
Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 
од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ  

I 
Кире Наумов, се именува за директор на Агенција-

та за разузнавање.  
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 07-669                         Претседател 
30 јуни 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                     Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1229. 
Врз основа на член 45, став (2) алинеја 1 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.61/04 
и 96/04), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.06.2006 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологија за рас-

пределба на приходите од данокот на додадена вред-
ност по општини за 2007 година.  

Член 2 
Вкупните средства на приходите од данокот на до-

дадена вредност наплатени во претходната фискална 
година за општините и градот Скопје во Република 
Македонија се распределуваат во износ од 98%. 

Средствата во износ од 2% од вкупните средства на 
приходите од данокот на додадена вредност наплатени 
во претходната фискална година, ќе се користат за фи-
нансирање на општини во кои износот на вкупно нап-
латените сопствени приходи не е доволен за финанси-
рање на основните функции на општината и кои во те-
ковниот период се наплатени најмалку 80% од плани-
раните средства за истиот период.   

Член 3 
Средствата од член 2 став 2 на оваа уредба се распре-

делуваат со решение на министерот за финансии, по прет-
ходна писмена согласност од Комисијата за следење на 
развојот на системот на финансирање на општините. 

Доколку дел или вкупните средства од член 2 став 2 
на оваа уредба не се искористат до 10 декември од те-
ковната година за утврдената намена, истите ќе се рас-
пределат според критериумите  утврдени во членовите  
4, 5 и 6 на оваа уредба.  

 Совет за радиодифузија 
95. Правилник за техничките услови 

при задолжителното снимање, чување 
и доставување на емитуваната про-
грама....................................................... 26

 Објава за просечната месечна нето 
плата по работник за месец јуни 2006 
година..................................................... 27

 Огласен дел........................................... 1-84
 
  

Член 4 
Средствата на приходите од данокот на додадена 

вредност за општините и градот Скопје во Република 
Македонија, утврдени во член 2 став 1 од оваа уредба, 
за општините во Република Македонија се распределу-
ваат во износ од 90%, а за градот Скопје и општините 
во градот Скопје се распределуваат во износ од 10%.  

 
Член 5 

Износот на средствата наменет за распределба на 
општините во Република Македонија се распределува 
според следните критериуми: 

- 60% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во Република Македонија без градот Скопје, сог-
ласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површина 
на територијата на Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со утврдените граници на општините од 
органот надлежен за работите за премер и катастар, и 

- 13% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

Распределбата на средствата од став 1 на овој член 
на општините  во Република Македонија се врши спо-
ред формулата:  

 

BNMi
BNMn

EFnPi
Pn

EFnBZi
BZn

EFnDi ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 13,027,06,0 , 
каде 

  
Di - претставува дотација која се распределува на 

одделна општина; 
EFn - претставува вкупен износ на средства од при-

ходите од данокот на додадена вредност, наплатени во 
претходната фискална година, кои се распределуваат 
по општини;  

BZn - претставува број на жители во Република Ма-
кедонија без градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика; 

BZi - претставува број на жители во одделната оп-
штина за која се врши распределба на дотацијата, сог-
ласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика; 

Pn - претставува површина на територијата на Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
утврдените граници на општините од органот надле-
жен за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина за која се врши распределба на дотација-
та, согласно со утврдените граници на општината од 
органот надлежен за работите за премер и катастар; 

BNMn - претставува број на населени места во Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
член 11 од Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа во Република Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина за која се врши распределба на дота-
цијата, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  
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Член 6 
Износот на средства наменет за распределба на гра-

дот Скопје и на општините на градот Скопје од член 4 
од оваа уредба се распределува во сооднос 40:60. 

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, 
наменет за општините во градот Скопје, се распределу-
ва според следните критериуми: 

- 60% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврде-
ните граници на општините од органот надлежен за ра-
ботите за премер и катастар, и 

- 13% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во градот Скопје, согласно со член 11 
од Законот за територијалната организација на локал-
ната самоуправа во Република Македонија.  

Распределбата на средствата од став 2 на овој член на 
општините во градот Скопје се врши според формулата: 

  

BNMi
BNMsk

EFsoPi
Psk

EFsoBZi
BZsk

EFsoDi ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= 13,027,06,0 , 

каде 
 
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината во градот Скопје; 
EFso - претставува вкупен износ на средства од 

приходите од данокот на додадена вредност кои се на-
менети за општините во градот Скопје;    

BZsk - претставува број на жители во градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика; 

BZi - претставува број на жители на општината во гра-
дот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, сог-
ласно со податоците од последниот извршен попис на на-
селение објавени од Државниот завод за статистика. 

Psk - претставува површина на подрачјето на градот 
Скопје, согласно со утврдените граници на општините 
од органот надлежен за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина во градот Скопје за која се врши распре-
делба на дотацијата, согласно со утврдените граници 
на општината од органот надлежен за работите за пре-
мер и катастар; 

BNMsk - претставува број на населени места во гра-
дот Скопје, согласно со член 11 од Законот за терито-
ријалната организација на локалната самоуправа во Ре-
публика Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина во градот Скопје за која се врши рас-
пределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот 
за територијалната организација на локалната самоу-
права во Република Македонија.  

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”.   

 
     Бр. 19-3020/1                       Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1230. 
Врз основа на член 9, став 1 од Законот за одлику-

вања и признанија на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 48/02), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.06.2006 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗ-
РАБОТКА НА ОДЛИКУВАЊА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА  
Член 1 

Се овластува Друштвото за производство, промет и ус-
луги АВЕРС ДООЕЛ од Скопје да изработи втора група на 
одликувања на Република Македонија (Орден „Илинден-
1903 година“, Орден „8 Септември“, Орден за заслуги за 
Македонија и Повелба на Републиика Македонија).  

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

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

     Бр. 19-2995/1                        Претседател на Владата 
23 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1231. 
Врз основа на  член 102, став 1 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.64/00, 49/03 и 113/05),  Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.06.2006 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗАПИШАНИ 
СТУДЕНТИ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Заради зголемен интерес на кандидати за упис на 

одредени студиски програми на некои факултети во 
рамките на државните универзитети, се зголемува бро-
јот на студенти со максимален број на поени до 30% од 
бројот утврден во државната квота, имајќи ги предвид 
просторните и кадровските можности на овие високоо-
бразовни институции. 

2. Ова зголемување на бројот на студенти во држав-
ната квота, овозможува зголемување и на бројот на но-
возапишани студенти со кофинансирање, имајќи го  
предвид претходно утврдениот сооднос од 1:1 помеѓу 
државната и квотата со кофинансирање. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 19-3100/1                Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година               на Република Македонија, 

    Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1232. 
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 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 28.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗГРАДБА 
НА СТАНБЕНА НАСЕЛБА ВО СЕЛО ЈЕЛОВЈАНЕ, 

ОПШТИНА БОГОВИЊЕ  
Член 1 

Во Одлуката за изградба на станбена населба во се-
ло Јеловјане, општина Боговиње („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.70/2006) , во член 2, став 1 
зборовите „жителите од село Јеловјане“’ се заменуваат 
со зборовите „корисниците на станбените објекти“. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.19-3089/1                Претседател на Владата 
28  јуни 2006 година              на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1233. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар – објект ракометно игралиште, 
запишана во Имотен лист бр. 4917 и КП. 492, сопстве-
ност на Република Македонија, се дава на користење 
на  општина Карпош. 

Член 2 
На општина Карпош недвижниот имот од член 1 се 

дава заради развој на локален и масовен спорт на своја-
та територија.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 19-2832/8                         Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

   Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1234. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар – објект базен во површина под 
зграда 3815 м² и корисна површина од 4437 м², запиша-
на во Имотен лист бр. 4917 и К.П. 550/3, сопственост 
на Република Македонија, се дава на користење на оп-
штина Карпош.  

Член 2 
На општина Карпош недвижниот имот од член 1 се 

дава заради развој на локален и масовен спорт на своја-
та територија.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 19-2832/9                         Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

   Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1235. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар – објект спортска сала ДТВ Пар-
тизан, евидентирана во Поседовен лист бр. 8464 и К.П. 
12440, сопственост на Република Македонија, се дава 
на користење на  општина Чаир. 

Член 2 
На општина Чаир недвижниот имот од член 1 се да-

ва заради развој на локален и масовен спорт на својата 
територија.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 19-2832/11                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

   Скопје            д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1236. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар – објект спортска сала ДТВ Парти-
зан, Ѓ.Петров, лоцирана на К.П. бр. 539,  евидентирано во 
Поседовен  лист 6, сопственост на Република Македонија, 
се дава на користење на општина Ѓорче Петров. 

 
Член 2 

На општина Ѓорче Петров недвижниот имот од 
член 1 се дава заради развој на локален и масовен 
спорт на својата територија. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 19-2832/12                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1237. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 
787 м² и тоа 564 м² под објект и 223 м² двор, лоциран 
на КП бр. 2316, план 9, скица 27, евидентиран во Посе-
довен лист бр. 1160 за КО Дебар - Спортска сала ДТВ 
"Партизан"  имот во сопственост на Република Маке-
донија, се дава на користење на општина Дебар. 

 
Член 2 

На општината Дебар недвижниот имот од член 1 се 
дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на 
својата територија. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 19-2832/13                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1238. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 
12760 м² и тоа 366 м² под објект и 12394 м² двор, лоци-
ран на КП бр. 3678, план 17, скица 82, евидентиран во 
Поседовен лист бр. 4877 за КО Кичево - Спортска сала, 
имот во сопственост на Република Македонија, се дава 
на користење на општина Кичево. 

 
Член 2 

На општина Кичево недвижниот имот од член 1 се 
дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на 
својата територија. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 19-2832/14                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1239. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар - објект во вкупна површина за 
земјиште од 2138 м², лоциран на КП бр. 1700, запишан 
во Имотен лист бр. 8182 за КО Крива Паланка - ДТВ 
"Партизан",  имот во сопственост на Република Македо-
нија, се дава на користење на општина Крива Паланка.  

 
Член 2 

На општината Крива Паланка недвижниот имот од 
член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот 
спорт на својата територија.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  
    Бр. 19-2832/15                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје            д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1240. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 
7100 м² и тоа 450 м² под објект и 6650 м² овошна гра-
дина, лоциран на КП бр. 52, план 4, скица 10, евиден-

тиран во Поседовен лист бр. 167 за КО Режановце - 
Спортски аеродром со хангар,  имот во сопственост на 
Република Македонија, се дава на користење на оп-
штина Куманово.   

Член 2 
На општината Куманово недвижниот имот од член 

1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт 
на својата територија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 19-2832/16                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1241. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 
8974 м² и тоа 2443 м² под објект и 6531 м² двор, лоци-
ран на КП бр. 5186/1, план 4, скица 19 и КП бр. 5186/1, 
план 6, скица 26, евидентиран во Поседовен лист бр. 
3428 за КО Неготино - Објект Спортска сала СРЦ 
"Младост", имот во сопственост на Република Македо-
нија, се дава на користење на општина Неготино. 

 
Член 2 

На општината Неготино недвижниот имот од член 
1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт 
на својата територија. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 19-2832/17                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје            д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1242. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 
118360 м² лоцирана на КП бр. 6699/1, план 10, скица 
29, во викано место Студенчишта "Пасиште", евиден-
тиран во Поседовен лист бр. 7916 за КО Охрид - Об-
јект Спортско рекреативен центар "Билјанини извори",  
имот во сопственост на Република Македонија, се дава 
на користење на општина Охрид. 

 
Член 2 

На општината Охрид недвижниот имот од член 1 се 
дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на 
својата територија. 
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Член 3 

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

 
   Бр. 19-2832/18                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1243. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар - објект во вкупна површина од 
9803 м² и тоа 3050 м² под објект и 6753 м² двор, лоци-
ран на КП бр. 2086/1, план 24, скица 1 и 2, евидентиран 
во Поседовен лист бр. 3561 за КО Радовиш - Спортска 
сала, имот во сопственост на Република Македонија, се 
дава на користење на општина Радовиш. 

 
Член 2 

На општина Радовиш недвижниот имот од член 1 
се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт 
на својата територија. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 19-2832/19                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1244. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар: 
1. Објект во вкупна површина за земјиште од  

32083 м², лоциран на КП бр. 18/1, запишан во Имотен 
лист бр. 5640 - Фудбалско игралиште со соблекувални; 

2. Објект во вкупна површина за земјиште од  7515 
м², лоциран на КП бр. 1314/1, запишан во Имотен лист 
бр. 6750,  Спортска сала ДТВ "Партизан". 

Овие објекти кои се во сопственост на Република Ма-
кедонија, се даваат на користење на општина Струмица. 

 
Член 2 

На општината Струмица недвижниот имот од член 
1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт 
на својата територија.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 19-2832/20                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 

1245. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар - објект во вкупна површина за 
земјиште од 17405 м², лоциран на КП бр. 1897, запи-
шан  во Имотен лист бр. 25824 за КО Велес - Спортска 
сала, имот во сопственост на Република Македонија, се 
дава на користење на општина Велес.  

 
Член 2 

На општината Велес недвижниот имот од член 1 се 
дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на 
својата територија.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  
    Бр. 19-2832/21                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1246. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР 

 
Член 1 

Недвижната ствар -  објект спортска сала ДТВ Пар-
тизан запишано во КП бр. 5341, во Имотен лист бр. 
9314 на ул. Ј.Константинов-Џинот, имот во сопстве-
ност на Република Македонија, се дава на користење 
на  Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје. 

 
Член 2 

На Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје  
недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на  
спортот.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".  
    Бр. 19-2832/22                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1247. 
Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР  
Член 1 

Недвижната ствар - објект спортска сала ДТВ Пар-
тизан со површина под зграда 9840 м² корисна површи-
на згр.1 згр.2 од 2623 м² лоциран на КП бр. 1227,  запи-
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шан во Имотен лист бр. 4917 на ул. Љубљанска, имот 
во сопственост на Република Македонија, се дава на 
користење на  Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - 
Скопје. 

Член 2 
На Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје  

недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на  
спортот.  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 19-2832/23                       Претседател на Владата 
7 јуни 2006 година                  на Република Македонија, 

    Скопје           д-р Владо Бучковски, с.р. 
 ___________ 

1248. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градеж-

ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се одзема корисничкото право на градежното зем-

јиште во сопственост на Република Македонија од 
ПОС „Сковин“, во К.О. Сопиште дел од КП бр. 943 во 
површина од 795.527 м2, означен како КП бр. 943/4 и 
дел од КП бр. 1206/1 во површина од 376.118 м2 озна-
чен како КП бр. 1206/3 согласно нумеричките подато-
ци издадени за КО Сопиште од Државниот завод за ге-
одетски работи СПК Скопје бр. 1109/983, како и дел од 
КП бр. 2417 во површина од 1412 м2, означен како КП 
бр. 2417/2 и дел од КП бр. 2416 во површина од 4585 
м2 означен како КП бр. 2416, согласно нумеричките 
податоци издадени од Државниот завод за геодетски 
работи СПК – Скопје бр. 1109/983 за КО Сопиште. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 19-2772/1                      Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1249. 
Врз основа на член 11 став 3 од Законот за градеж-

ното земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕ-

НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Се одзема корисничкото право на градежното земји-

ште во сопственост на Република Македонија од Маке-
донски железници и Фондот за уредување на градежно-
то земјиште во К.О. Центар, Скопје, КП бр. 151/5 во по-
вршина од 3719 м2; Македонски железници, КП бр. 158 
во површина од 20 м2, КП бр. 159 во површина од 46 м2, 
КП бр. 157/2 во површина од 47 м2, КП бр. 156/2 во по-
вршина од 11 м2, КП бр. 155 во површина од 55 м2, КП 
бр. 154 во површина од 89 м2, КП бр. 153/2 во површина 
од 31 м2; Македонски железници и Фонд за уредување 

на градежното земјиште КП бр. 152/2 во површина од 
107 м2, КП бр. 152/3 во површина од 177 м2, КП бр. 
151/3 во површина од 177 м2; Македонски железници 
КП бр. 150 во површина од 93 м2; РО Утва Комерц КП 
бр. 143/2 во површина од 26 м2; ЖТО ООЗТ за стопани-
сување со станбен и деловен простор Скопје во површи-
на од 144 м2; ТП „Маврово“ КП бр. 140/2 во површина 
од 98 м2 и „Агропромет“ Струмица КП бр. 134/2 во по-
вршина од 65 м2, опишани во Имотен лист бр. 17142. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 19-2820/1                      Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1250. 
Врз основа на член 10, став 2, 11, 12 и 13 од Зако-

нот за средното образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 
82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05 и 35/06) 
и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „MOTHER 

THERESSA“ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

приватно средно училиште „Mother Theressa“ во Скопје. 
 

Член 2 
Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од ДПТУ „Протект 
М“ ДООЕЛ од Скопје. 

 
Член 3 

Во приватното средно училиште од член 1 на оваа 
одлука ќе се организира и остварува настава за гимна-
зиско образование, согласно Законот за средното обра-
зование.  

Член 4 
Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава 

во Приватното средно училиште „Mother Theressa“ во 
Скопје е согласно Нормативот за наставниот и друг ка-
дар во средното образование. 

Во прва година на образование наставата ќе ја изве-
дуваат 12 наставници, во втора година на образование 
12 наставници, во трета година на образование 13 на-
ставници и во четврта година на образование 13 на-
ставници.  

Член 5 
Потребната опрема за опремување на Приватното 

средно училиште „Mother Theressa“ во Скопје е соглас-
но нормативите утврдени за оваа дејност. 

 
Член 6 

Приватното средно училиште „Mother Theressa“ во 
Скопје ќе биде сместено во објектот на улица „3-та Ма-
кедонска бригада“ бб, со вкупна површина од 520 м2. 

 
Член 7 

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 
2006/2007 година ќе изнесува две паралелки, додека за 
наредните учебни години за бројот на паралелките ќе 
одлучува основачот. 
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Член 8 
Наставата во Приватното средно училиште „Mother 

Theressa“ во Скопје ќе се изведува на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо, албански јазик и неговото 
писмо и на англиски јазик. 

 
Член 9 

Програмата за воспитно-образовната дејност на 
Приватното средно училиште „Mother Theressa“ е соод-
ветна на програмата за гимназиско образование кое се 
остварува во државните средни училишта во Републи-
ка Македонија.  

Член 10 
Приватното средно училиште „Mother Theressa“ во 

Скопје ќе отпочне со работа од 1 септември 2006 годи-
на, по добивањето на решение за верификација од Ми-
нистерството за образование и наука. 

 
Член 11 

Средствата потребни за работа на Приватното сред-
но училиште „Mother Theressa“ во Скопје ќе ги обезбе-
дува основачот.  

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

      Бр. 19-2833/1                      Претседател на Владата 
12 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1251. 
Врз основа на член 17 став 2 од Законот за ветери-

нарно здравство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 28/98), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.06.2006 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 

2006 ГОДИНА  
I 

Во делот I од Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2006 годи-
на, во ставот 1, бројката „200.000.000,00“ се заменува 
со бројката „180.000.000,00“. Во ставката Средства II 
од Буџетот на Република Македонија во износ од 
200.000.000,00 денари, бројот „200.000.000,00“ се заме-
нува со бројот „180.000.000,00“. 

Во делот II од Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2006 го-
дина, ставката 1 Превентивна заштита на заразни боле-
сти кај свињите во износ од 4.200.000,00 денари, бројот 
„4.200.000,00“ се заменува со бројот „2.200.000,00“. 

Во делот II од Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2006 го-
дина, ставката 5 Превентивна заштита на заразни боле-
сти кај овците и козите во износ од 18.000.000,00 дена-
ри, бројот „18.000.000,00“ се заменува со бројот 
„11.000.000,00“. 

Во делот II од Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2006 го-
дина, во ставот 2 Превентивна заштита на заразни бо-
лести кај живината бројот „3.800.000,00“ се заменува 
со бројот „1.500.000,00“. 

Во делот II од Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2006 го-
дина, во ставот 9 Идентификација и регистрација кај 
преживарите бројот „10.000.000,00“ се заменува со 
„6.000.000,00“. 

Во делот II од Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2006 го-
дина, во ставот 6 Превентивна заштита од заразни бо-
лести кај говедата бројот „7.000.000,00“ се заменува со 
бројот „4.000.000,00“. 

Во делот II од Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2006 го-
дина, во ставот 15 Следење и откривање на присуство 
на резидуи во суровините и производите од животин-
ско потекло и следење на употребата на антибиотици 
кај домашните животни бројот „2.000.000,00“ се заме-
нува со бројот „700.000,00“. 

Во делот II од Програмата за користење на средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2006 го-
дина, во ставот 19 Трошоци за реализација на Наредба-
та за заштита на животните од заразни и паразитски 
болести и рокови за спроведување на наредените мер-
ки во 2006 година бројот „5.000.000,00“ се заменува со 
бројот „4.000.000,00“. 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Бр. 19-3103/1                 Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година                на Република Македонија, 

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1252. 
Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување 

на развојот на земјоделството („Службен весник на Ре-
публика Македонија“  бр.24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 
14/94), Владата на Република Македонија , на седница-
та одржана на 28.06.2006 година,  донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 2006 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за поттикнување  на развојот на 

земјоделството во 2006 година („Службен весник на 
Република Македонија“  бр. 31/06,68/06 и 76/06) во дел 
II во подточка 1.5. Финансиска поддршка за поттикну-
вање на примарното тутунско производство од рекол-
тата 2005, износот од „200.000.000,00 денари“ се заме-
нува со износ од „220.000.000,00 денари“. 

2. Средствата за точката 1 од оваа програма во ви-
сина од 20.000.000,00 денари се обезбедуваат од Про-
грамата за користење на средствата за здравствена за-
штита на животните во 2006 година („Службен весник 
на Република Македонија“  бр. 21/06). 

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

 
      Бр. 19-3102/1                      Претседател на Владата 
28 јуни 2006 година           на Република Македонија,            

    Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1253. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 21 јуни 2006 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 
1. Се укинува Одлуката за донесување на Детален 

урбанистички план за дел од Шестата урбана единица, 
урбан блок 1 на град Охрид, бр.07-2087/4 од 27 декем-
ври 2005 година, донесена од Советот на општина 
Охрид и објавена во “Службен гласник на општина 
Охрид“ бр. 11 од 29 декември 2005 година. 
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2. Се става надвор од сила Решението за запирање 
од извршување на поединечните акти и дејствија доне-
сени, односно преземени врз основа на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука.  

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Јованка Баракоска од Охрид со Решение У. 
бр. 24/2006 од 19 април 2006 година поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на Одлуката 
означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што осно-
вано се постави прашањето за нејзината согласност со 
Уставот и Законот за заштита на Охридското, Преспан-
ското и Дојранското Езеро. 

5. Судот на седницата утврди дека оспорената одлука 
содржи 6 члена. Со членот 1 од Одлуката се констатира 
дека се донесува Детален урбанистички план за дел од 6-
та урбана единица, урбан блок 1 - Охрид, 2005-2010. Со 
членот 2 од Одлуката се определува дека со овој ДУП се 
опфаќа просторот со површина од 3,5 ха. Граници на 
урбаниот блок се улицата “Јане Сандански“ од југоисток, 
крак на улица “Јане Сандански“ од југозапад, 
новопроектирани улица 1 и 2 и дел од улица “Даме 
Груев“ од северозапад и улицата “Карпош Војвода“ од 
североисток. Со членот 3 од Одлуката се предвидува дека 
Деталниот урбанистички план со технички број 235/2003 
изработен од Институтот за урбанизам, сообраќај и 
екологија ИН-ПУМА - Скопје содржи: Графички прилози 
(синтезен приказ и синтезен приказ - инфраструктурни 
системи) и текстуален дел (просторен концепт, билансни 
показатели и основни параметри за уредување на 
просторот). Графичките прилози, текстуалниот дел и 
параметрите за уредување на просторот се составен дел 
на планот, изготвен според Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 4/1996, 27/1997, 18/1999, 102/2000, 
53/2001 и 2/2002). Со членот 4 од Одлуката се предвидува 
дека ДУП со сите негови делови се чува, следи и 
реализира во Секторот за урбанистичко планирање и 
заштита на животната средина на општина Охрид. Со 
членот 5 од Одлуката се определува дека ДУП се заверува 
со печат на Советот на општина Охрид и потпис на 
претседателот на Советот на општина Охрид. Членот 6 од 
Одлуката содржи одредба за нејзино влегување во сила 
(осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
гласник на општина Охрид"). 

По поднесувањето на иницијативата, Советот на 
општина Охрид до Уставниот суд ја достави комплет-
ната документација што претходела на донесување на 
оспорениот акт.  

Врз основа на приложената документација, Судот 
утврди дека Нацрт-Деталниот урбанистички план за 
дел од Шестата урбана единица, Урбан блок 1, Охрид е 
изработен од ДОО “ИН-ПУМА“ Институт за урбани-
зам, сообраќај и екологија од Скопје, со технички број 
235-03 во декември 2003 година. 

На Нацрт-планот била извршена стручна ревизија 
од страна на ДОО “Полигопроект-про“ Гостивар во 
март 2004 година за што бил изготвен Извештај во кој 
биле содржани определени забелешки и сугестии. 

Изработувачот на Нацрт-ДУП “ИН-ПУМА“ во март 
2004 година дал одговор на стручната ревизија со кој 
биле прифатени забелешките и сугестиите од стручна-
та ревизија. 

На Нацрт-ДУП Министерството за транспорт и вр-
ски дало стручно мислење бр. 13-2896 од 29 март 2004 
година, во кое се дадени определени забелешки, како и 
укажување дека е потребно во Нацрт-ДУП да се вгра-
дат сугестиите и забелешките од стручната ревизија и 
од стручното мислење. 

Секторот за урбанистичко планирање и заштита на 
животната средина при општината Охрид, по констати-
рањето дека во планот се прифатени и вградени забеле-

шките и сугестиите од стручната ревизија и стручното 
мислење, со записник и заклучок бр. 22-1261/31 од 28 
мај 2004 година го утврдила Нацрт–Деталниот урбани-
стички план за дел од Шестата урбана единица, Урбан 
модул 1 на општина Охрид, 2004-2009.  

На 28 мај 2004 градоначалникот на општина Охрид 
донел решение бр. 08-1261/32 за организирање на јавна 
анкета по Нацрт–ДУП кое било објавено во дневен вес-
ник на 22 јуни 2004. 

Јавната анкета по Нацрт - ДУП била спроведена од 
23 јуни 2004 до 5 јули 2004 година.  

На 5 јули 2004 година била извршена стручна кон-
султација по Нацрт – ДУП, за која бил изготвен запис-
ник бр. 22-1261-58 од 4 октомври 2004 година. 

Општина Охрид изготвила Извештај за спроведена-
та јавна анкета и стручна консултација бр. 08 – 1261/68 
од 15 ноември 2004 година. Во Извештајот се наведува 
дека биле доставени 18 анкетни листови со забелешки 
на планот. Биле прифатени забелешките по 8 анкетни 
листови, делумно биле прифатени забелешките по 5 
анкетни листови, а забелешките по 5 анкетни листови 
не биле прифатени. Од Извештајот се гледа дека под-
носителот на иницијативата, Јованка Баракоска доста-
вила 9 забелешки, кои не биле прифатени, но за кои 
бил даден одговор. 

Во Известувањето за постапување по Извештајот од 
спроведената јавна анкета и стручна консултација бр. 
08-1261/69 од 18 ноември 2004 се констатира дека во 
предлог планот е постапено според образложението во 
Извештајот, односно дека прифатените забелешки се 
вградени во Предлог-планот. 

На 25 ноември 2004 година со барање 08-1261/71, 
општина Охрид побарала согласност на Предлог-ДУП 
од Министерството за транспорт и врски. 

Врз основа на доставената документација од оп-
штина Охрид, Министерството за транспорт и врски на 
23 декември 2004 година дало согласност (бр. 13-
16537) на Предлог ДУП за дел од Шестата урбана еди-
ница, Урбан блок 1 во Охрид. 

На 27 декември 2005 година Советот на општината 
Охрид ја донел оспорената одлука за донесување на де-
тален урбанистички план за дел од Шестата урбана 
единица, урбан блок 1, Охрид 2005-2010. Одлуката би-
ла објавена во “Службен гласник на општина Охрид“ 
бр. 11 од 29 декември 2005. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 10 од Уставот на 
Република Македонија, уредувањето и хуманизацијата 
на просторот и заштитата и уредувањето на животната 
средина и на природата е темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија. 

Според член 2 од Законот за просторно и урбани-
стичко планирање што бил во примена кога е донесена 
оспорената одлука ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.4/1996, 28/1997, 18/1999, 53/2001 и 
45/2002), просторното и урбанистичкото планирање е 
континуиран процес кој се обезбедува со изработува-
ње, донесување и спроведување на просторни и урба-
нистички планови кои меѓусебно се усогласуваат. 

Според член 7 од Законот, во зависност од просто-
рот што е предмет на планирање се донесува, покрај 
другите и детален урбанистички план. 

Деталниот урбанистички план, според член 11 став 
1 од Законот, се донесува за одделни делови од населе-
ните места и други подрачја за кои е донесен генерален 
урбанистички план. Според содржината на став 3 од 
оваа одредба, деталниот урбанистички план содржи 
синтезен графички приказ на планските решенија во 
границата на урбаното подрачје со билансни показате-
ли за урбаните модули и инфраструктурата. Деталниот 
урбанистички план, како план од пониско ниво мора да 
биде усогласен со Генералниот урбанистички план. Во 
ставот 4, е определено дека документацијата на детал-
ниот урбанистички план за постојната состојба и про-
екциите претставуваат документациона основа на пла-
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нот, која заедно со нацрт-планот се доставува на струч-
на ревизија според член 19 на овој Закон. 

Од содржината на член 17 став 1 од Законот произ-
легува дека плановите од член 7 од овој закон се израбо-
туваат како нацрт и предлог на план, а по нацртот на де-
талниот урбанистички план се спроведува јавна анкета. 

Одлука за јавна анкета по нацрт деталниот урбани-
стички план во општината донесува градоначалникот на 
општината, по утврдување на нацртот на планот од стра-
на на општинската администрација (член 17 став 7). 

Според член 18 од Законот, јавната анкета по детал-
ниот урбанистички план ја организира општината и се 
спроведува со излагање на планот на јавно место нај-
малку 10 дена, во кој рок заинтересираните граѓани и 
правни лица од конкретното подрачје опфатено со пла-
нот, доставуваат писмени забелешки на анкетни листо-
ви до организаторот на анкетата. За времето и местото 
каде ќе биде изложен планот задолжително се објавува 
соопштение во јавните гласила. Извештај за јавната ан-
кета за деталните урбанистички планови со образложе-
ние за неприфатените забелешки изработува општина-
та (став 4).  

Во смисла на член 19 од Законот, на нацртот на 
плановите од член 7 од овој закон, пред организирање-
то на стручната расправа, односно јавана анкета, се вр-
ши стручна ревизија. Стручната ревизија на урбани-
стичките планови според програмата од членот 13 на 
овој закон ја врши стручна научна институција или ко-
мисија што ја определува, односно формира министе-
рот надлежен за работите за уредување на просторот.  

Согласно член 20 од овој закон, измените и допол-
нувањата на плановите се вршат по иста постапка про-
пишана за нивното донесување, доколку со овој закон 
не е поинаку уредено.  

Според член 22 став 6 и 7 и член 23 од овој Закон, 
урбанистичките планови се донесуваат по издавањето 
согласност од Министерството надлежно за работите 
на урбанизмот. 

7. Имајќи ги предвид наведените законски одредби 
во контекст на доставената документација и утврдената 
фактичка состојба, Судот утврди дека постапката за 
донесување на Деталниот урбанистички план за дел од 
Шестата урбана единица, урбан блок 1 на град Охрид, 
бр.07-2087/4 од 27 декември 2005 година, донесена од 
Советот на општина Охрид е спроведена согласно За-
конот за просторното и урбанистичкото планирање, 
бидејќи во постапката за изготвување и донесување на 
оспорената одлука за наведениот Детален урбанистич-
ки план се испочитувани сите фази на постапката пред-
видени во овој закон. Од овие причини Судот не го по-
стави прашањето за нејзината согласност со одредбите 
од Законот за просторно и урбанистичко планирање.  

Меѓутоа, имајќи ја предвид одредбата од член 8 
став 1 алинеја 10 од Уставот, од која произлегува дека 
при уредување и хуманизација на просторот се бара 
почитување на законските прописи кои се однесуваат и 
на заштита и унапредување на животната средина и на 
природата, според Судот, во постапката за донесување 
на урбанистички планови, општините Охрид, Струга, 
Ресен и Дојран се должни да ги почитуваат и одредби-
те од Законот за заштита на Охридското, Преспанското 
и Дојранското Езеро (“Службен весник на СРМ“ бр. 
45/1977) со кои овие езера, како добро од општ интерес 
се споменици на природата и се под посебна заштита. 

Согласно член 1 од Законот за заштита на Охридско-
то, Преспанското и Дојранското езеро, нивните води, 
крајбрежија, извори и водотоци, поради карактеристич-
ните одлики и природна убавина, геолошки, геоморфо-
лошки, хидролошки, хидробилошки, лимнолошки и 
други научни вредности, културно, естетско, образовно-
воспитно, здравствено, рекреативно, туристичко и друго 
стопанско значење се прогласени за споменици на при-
родата од особено значење за општествената заедница и 
се ставени под посебна заштита. 

За заштита на езерата како добра од општ интерес 
кои се користат за задоволување на општи и поединеч-
ни потреби, Законот предвидел редица превентивни и 
други мерки за заштита. Меѓу другите, во членот 7 став 
1 алинеја 5 од Законот, се предвидува дека заради за-
штита на езерата се забранува внесување во езерата не-
пречистени отпадни води од населените места и инду-
стриски објекти. 

Во членот 9 став 1 од Законот се предвидува дека 
градежни, хидромелиоративни, хортикултурни или 
други работи на крајбрежјата на езерата можат да се 
изведуваат само под услови и на начин утврдени со 
просторните планови на регионите, просторните пла-
нови на општините Охрид, Струга, Ресен и Дојран, ур-
банистичките планови на населените места и урбани-
стичките планови на подрачјата со специјална намена, 
како и со прописите за спроведување на овие планови. 

Согласно став 2 на членот 9 од истиот закон, плано-
вите од став 1 на овој член се донесуваат по претходно 
прибавено мислење од Републичкиот завод за заштита 
на природните реткости. 

Имајќи го во вид фактот што Советот на општина 
Охрид во постапката која претходела на донесување на 
оспорената одлука, не побарал мислење од органот 
надлежен за заштита на природните реткости, Судот 
утврди дека оспорената Одлука не е во согласност со 
Уставот и со Законот за заштита на Охридското, Прес-
панското и Дојранското Езеро. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука.  

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
У. бр. 24/2006                             Претседател 

21 јуни 2006 година     на Уставниот суд  на Република 
     Скопје                                    Македонија, 
                                               Махмут Јусуфи, с.р. 

__________ 
1254. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на 
Уставниот суд на Република Македонија ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.70/1992) на сед-
ницата одржана на 21 јуни 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. Се поништуваат членовите 2, 3, 4 и 6 став 2 во 

делот "односно евиденцијата од Органот за внатрешни 
работи за членовите на Советот што учествуваат при 
склучување на брак и матичарите" од Одлуката за ви-
сината на надоместокот на членовите на Советот на оп-
штина Гевгелија бр.07-501/1 од 28 февруари 2006 годи-
на, донесена од Советот на општина Гевгелија ("Служ-
бен гласник на општина Гевгелија" бр.6/2006). 

2. Се става надвор од сила Решението за запирање 
на извршувањето на поединечните акти или дејствија, 
преземени врз основа на одлуката означена во точката 
1 од оваа одлука. 

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

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Драги Дилев, градона-
чалник на општина Гевгелија со Решение У.бр.54/2006 
од 26 април 2006 година, поведе постапка за оценува-
ње на уставноста и законитоста на членовите од актот 
означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што осно-
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вано се постави прашањето за нивната согласност со 
одредбите од Уставот на Република Македонија, како и 
со член 45 и 100 од Законот за локалната самоуправа.  

5. Судот на седницата утврди дека со членот 1 од 
оваа одлука се утврдува дека членовите на Советот на 
општината имаат право на надоместок за присуство на 
седниците на Советот на општината. 

Надоместокот на членовите на Советот за присус-
тво на седница на Советот без оглед на нејзиното вре-
метраење изнесува 30% од просечната месечна нето 
плата во Република Македонија исплатена во послед-
ните три месеци. 

Според член 2 од Одлуката за трошоците направе-
ни во извршувањето на задачите утврдени со актите на 
Советот на членовите на Советот се определува месе-
чен надоместок и тоа: 

- на членовите на Советот во износ од 7.000,00 де-
нари 

- на претседателот на Советот во износ од 10.000,00 
денари. 

Според член 2 од Одлуката членовите на комисиите 
и другите работни тела на Советот имаат право на на-
доместок за извршување на задачите од својата над-
лежност. 

Надоместокот од претходниот став изнесува 700,00 
денари за учество во работата на седницата на работно-
то тело. 

Надоместокот се исплаќа по завршувањето на сед-
ницата, односно по завршувањето на прекинатата или 
одложената седница како за една седница завршена во 
еден ден. 

Според член 4 од Одлуката членовите на Советот 
на општината за учество при склучување на брак имаат 
право на надоместок во износ од 700,00 денари неза-
висно од бројот на склучените бракови. 

Право на надоместок за учество при склучување на 
брак во деновите на државните празници и неделите 
имаат и матичарите во износ од 400,00 денари. 

Според член 5 од истата одлука членовите на Сове-
тот, комисиите и другите работни тела на Советот за 
службени патувања надвор од општината имаат право 
на надоместок на патни и дневни трошоци според про-
писите кои се однесуваат на државните службеници. 

Согласно член 6 од истата одлука средствата за на-
доместокот утврден со оваа одлука ќе се обезбеди со 
Буџетот на општината, а ќе ги исплатува Одделението 
за финансии и локални даноци и такси. 

Исплата на надоместокот ќе се врши врз основа на 
евиденцијата за присуство што ја води општинската ад-
министрација, односно евиденцијата од Органот за 
внатрешни работи за членовите на Советот што учес-
твуваат при склучување на брак и матичарите. 

Во член 7 е предвидено дека со влегувањето во си-
ла на оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
утврдување на надоместок на членовите на Советот на 
општина Гевгелија ("Службен гласник на општина Ге-
вгелија" бр.11/02). 

Во член 8 се предвидува дека оваа одлука влегува 
во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 
"Службен гласник на општина Гевгелија". 

6. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 9 од Уставот, 
владеењето на правото и локалната самоуправа се те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со законите. 

Секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со кој 

се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на Ре-
публика Македонија, во единиците на локалната само-
управа граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 
значење, а особено во областите на јавните служби, ур-

банизмот и руралното планирање, заштитата на околи-
ната, локалниот економски развој, локалното финанси-
рање, комуналните дејности, културата, спортот, соци-
јалната и детската заштита, образованието, здравстве-
ната заштита и во други области утврдени со закон. 

Согласно член 31 од Законот за локалната самоу-
права ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.5/2002), органи на општината се советот и градона-
чалникот. 

Според член 32 од Законот, советот е претставнич-
ки орган на граѓаните кој одлучува во рамките на над-
лежностите на општината. 

Во членот 45 од Законот е утврдено дека членовите 
на советот имаат право на надоместок за присуство на 
седници и надоместок на патните и дневните трошоци, 
во рамките утврдени со закон. 

Во членот 50 од Законот, се утврдени надлежности-
те на градоначалникот меѓу кои градоначалникот ја 
контролира законитоста на прописите на советот. 

Согласно членот 51 став 1 од Законот, ако градона-
чалникот смета дека прописот на советот не е во сог-
ласност со Уставот и законите, должен е во рок од се-
дум дена од денот на доставувањето со решение да го 
запре неговото објавување, со кое ќе ги образложи 
причините за запирањето. 

Според ставот 2 од овој член, советот е должен, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението 
од ставот 1 на овој член, да го разгледа решението и да 
одлучи по него. Во ставот 3, пак, од овој член, се пред-
видува дека ако советот го потврди прописот, градона-
чалникот е должен да го објави и истовремено да под-
несе иницијатива за поведување постапка за оценување 
на уставноста и законитоста на оспорениот пропис 
пред Уставниот суд на Република Македонија. Во ста-
вот 4 од овој член од Законот е утврдено дека иниција-
тивата од ставот 3 на овој член градоначалникот е дол-
жен да го информира министерството надлежно за вр-
шење на работите што се однесуваат на локалната са-
моуправа.  

Согласно членот 100 од овој закон, до донесување-
то на законот од членот 45 на овој закон, членовите на 
советот ќе примаат надоместок за присуство на седни-
ца на советот без оглед на нејзиното времетраење, 
најмногу до 30% од просечната месечна нето плата во 
Република Македонија исплатена во последните три 
месеци, а надоместоците за патните и дневните трошо-
ци ќе им се исплатуваат според прописите кои се одне-
суваат на државните службеници. 

Тргнувајќи од содржината на цитираните законски 
одредби произлегува дека законодавецот утврдил пра-
во на членовите на советот да примаат надоместок за 
присуство на седница и овој надоместок го ограничува 
со горен лимит најмногу до 30% од просечната нето 
месечна плата во Република Македонија исплатена во 
последните три месеци и го задржува правото на совет-
ниците на надомест на патни и дневни трошоци кои, до 
донесување на посебниот закон ќе им се исплатуваат 
според прописите кои се однесуваат на државните 
службеници. 

Со одредбите од овој закон, според Судот, не се 
навлегува во посебно уредување на правото на месечен 
надоместок на членовите на советот за учество во ра-
бота на работните тела на советот, за извршување на 
задачите утврдени со актите на советот, за непосредено 
следење на одредени прашања од надлежност на сове-
тот, за ангажираност во деновите кога се склучуваат 
бракови, како што се определува во членот 3 и 4 од ос-
порената одлука. 

Според тоа, Законот за локалната самоуправа не 
предвидува право на советниците на месечен надоме-
сток за трошоци направени во извршување на други за-
дачи во фиксен износ, како што тоа е определено со 
членовите 2, 3, 4 и 6 од оспорената одлука. 
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Анализирајќи ја содржината на оспорената одлука 
во однос на член 45 и 100 од Законот за локалната са-
моуправа, Судот утврди дека членовите на Советот 
имаат право на надоместок за присуство на седници, а 
не и на месечен надоместок. 

Врз основа на одредбите на Законот за локалната 
самоуправа, Судот оцени дека претседателот на сове-
тот е член на советот и како таков може да има право 
на надоместок како другите членови, но не и на месе-
чен (паушален) надоместок како што определува чле-
нот 2 од оспорената одлука. 

Оттука, Судот утврди дека оспорените членови 2, 3, 
4 и 6 став 2 во делот: "односно евиденцијата од Орга-
нот за внатрешни работи за членовите на Советот што 
учествуваат при склучување на брак и матичарите" од 
Одлуката не се во согласност како и одредбите од 
Уставот со членовите 45 и 100 од Законот за локалната 
самоуправа. 

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
У. бр. 54/2006                          Претседател 

21 јуни 2006 година       на Уставниот суд на Република 
     Скопје                                  Македонија, 
                                             Махмут Јусуфи, с.р. 

__________ 
1255. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.70/1992) на седницата одржана на 
21 јуни 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 81 од Законот за привати-

зација и закуп на градежно земјиште во државна сопс-
твеност („Службен весник на Република Македонија” 
бр.4/2005). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијативата на Велика Стојковска од Скопје со Решение 
У.бр.140/2005 од 5 април 2006 година, поведе постапка 
за оценување на уставноста на членот 81 од Законот оз-
начен во точката 1 од ова одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 81 
од Законот, корисниците на градежното изградено зем-
јиште во државна сопственост до стекнувањето на пра-
во на сопственост, долготраен закуп или времен закуп, 
правото на користење на градежното изградено земји-
ште можат да го пренесуваат само со преносот на пра-
вото на сопственост на објектот, ако поднеле барање за 
стекнување на правото на сопственост, долготраен за-
куп или времен закуп на градежното земјиште во др-
жавна сопственост согласно со овој закон. 

Правните дела спротивни на ставот 1 од овој член 
се ништовни и не произведуваат правно дејство. 

5. Правната заштита на сопственоста е една од те-
мелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Со членот 30 од Уставот се гарантира правото на 
сопственост и правото на наследување. Сопственоста 
создава права и обврски и треба да служи за добро на 
поединецот и на заедницата. Никому не можат да му 

бидат одземени или ограничени сопственоста и права-
та кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за ја-
вен интерес утврден со закон. 

Од наведеното произлегува дека Уставот го гаран-
тира правото на сопственост, при што не допушта да 
бидат одземени сопственоста и правата кои произлегу-
ваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утвр-
ден со закон. 

Членот 1 од Законот за приватизација и закуп на 
градежно земјиште во државна сопственост утврдува 
дека со овој закон се уредува приватизацијата, долго-
трајниот закуп, времениот закуп, одземањето и преста-
нувањето на правото на користење на градежното зем-
јиште во државна сопственост, на кое право на кори-
стење имаат физички и правни лица.  

Во членот 2 од Законот е определено значењето на 
одделни изрази употребени во Законот. Така, градежно 
земјиште е градежното изградено и градежно неизгра-
дено земјиште, определено како такво со Законот за 
градежното земјиште. 

Градежно земјиште во државна сопственост е зем-
јиште на кое право на сопственост има Република Ма-
кедонија. Приватизација на градежно земјиште во др-
жавна сопственост е стекнување на право на приватна 
сопственост на градежното земјиште во државна сопс-
твеност на кое право на користење имаат физички и 
правни лица. Корисници на градежно земјиште се: фи-
зички и правни лица кои правото на користење на гра-
дежно земјиште во државна сопственост го стекнале со 
правна основа. Долготраен закуп е стварно право кое 
се востановува меѓу Република Македонија како заку-
подавач и корисникот на градежното земјиште како за-
купец, на начин определен со овој закон. Времен закуп 
е закупен однос кој се востановува меѓу Република Ма-
кедонија како закуподавач и корисникот во чие фа-
ктичко владение е градежното земјиште, како закупец, 
на начин определен со овој закон.  

Во членот 3 од овој закон, се утврдува дека корис-
ниците на градежното земјиште во државна сопстве-
ност, за стекнување на право на сопственост, долготра-
ен закуп и времен закуп се должни да поднесат барање 
под услови, на начин и во постапка утврдени со овој 
закон. Ако корисниците на градежното земјиште во др-
жавна сопственост за стекнување на правата од ставот 
1 на овој член во роковите определени со овој закон не 
поднесат барање, правото се востановува под услови и 
на начин утврдени со овој закон. 

Приватизацијата на градежното земјиште претста-
вува еден од сегментите на приватизација на општес-
твената - државната сопственост.  

Приватизацијата на општествената - државната 
сопственост е вршена во повеќе сегменти (претприја-
тија со општествен капитал, станбени згради и станови, 
деловен простор, денационализација) и со повеќе зако-
ни (Закон за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал, Закон за продажба на станови во оп-
штествена сопственост, Закон за продажба на деловен 
простор, Закон за денационализација). 

Според членот 6 од Законот, градежното земјиште 
што е во општа употреба (јавни плоштади, улици, соо-
браќајници, паркови и јавно-сообраќајни површини) и 
градежното земјиште што со просторните и урбани-
стичките планови и актите што ги заменуваат тие пла-
нови е наменето за добро во општа употреба е во др-
жавна сопственост и не е предмет на приватизација. 
Правните дела спротивни на ставот 1 од овој член се 
ништовни и не произведуваат правно дејство.  

Во членот 26 од Законот кој е содржан во четвртата 
потточка од втората глава (Постапка за приватизација 
на градежното земјиште) е предвидено дека постапката 
за приватизација на градежното земјиште се покренува 
по барање на корисникот на градежното земјиште.  
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Барањето за приватизација од членот 26 на овој за-
кон може да се поднесе во рок од две години од денот 
на влегување во сила на овој закон (член 27). 

Оспорениот член 81 од Законот е содржан во Глава 
VII со наслов “Посебни одредби” и поднаслов “Промет 
на правото на користење на градежното изградено зем-
јиште”. Од содржината на оваа законска одредба про-
излегува дека законодавецот преносот на правото на 
користење на градежното изградено земјиште го врзува 
со преносот на правото на сопственост на објектот и 
под услов корисникот на градежното изградено земји-
ште да има поднесено барање за стекнување на правото 
на сопственост, долготраен закуп или времен закуп на 
градежното земјиште во државна сопственост. Имено, 
за пренесување на правото на користење на градежно-
то изградено земјиште е неопходно да е започната по-
стапката за приватизација на градежното земјиште што 
е условено со поднесување на барање од страна на ко-
рисникот на градежното земјиште до надлежниот др-
жавен орган. 

Според Судот, условувањето, како што е определе-
но во оспорената одредба дека правото на користење 
на градежното изградено земјиште во државна сопстве-
ност не може да се пренесува со пренесување на сопс-
твеноста на објектот, доколку претходно не било под-
несено барање за приватизација на земјиштето, всуш-
ност значи ограничување на правото на сопственост и 
слободниот промет на пазарот. Ова поради тоа што 
членот 3 став 1 од Законот за градежно земјиште 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
53/2001), кој е општ закон со кој се уредува режимот на 
градежното земјиште е дефинирано дека градежното 
земјиште претставува изградено и неизградено земји-
ште планирано за градење со просторни и урбанистич-
ки планови и актите што ги заменуваат тие планови. 

Според ставот 2 од овој член, изградено градежно 
земјиште во смисла на ставот 1 на овој член од Зако-
нот, е градежно земјиште врз кое е изграден објект од 
траен карактер, согласно со закон и земјиштето што 
служи за редовна употреба на објектот.  

Според членот 6 од Законот за градежно земјиште, 
градежното земјиште може да биде во сопственост на 
Република Македонија и на домашни физички и прав-
ни лица под услови утврдени со овој и друг закон. 

Со членот 7 од овој закон е определено дека сопс-
твеноста на градежното земјиште ја опфаќа неговата 
површина и сето она што со него е трајно поврзано, а 
се наоѓа на површината или под неа, ако со закон пои-
наку не е определено. 

Законот за градежното земјиште воспоставил заем-
на неподвоена врска во однос на сопственоста на обје-
ктот и земјиштето што служи за негова редовна упо-
треба, дефинирајќи го како градежно изградено земји-
ште, при што таа врска не може да го ограничи правото 
на располагање како елемент на правото на сопстве-
ност врз изградениот објект. 

Друго е прашањето дали видот на приватизацијата 
на изграденото градежно земјиште ќе се оствари со 
плаќање на надомест за земјиштето или без плаќање на 
надомест во корист на Републиката, што е комплексно 
прашање за кое Судот определил свои ставови во од-
нос на регулирањето на преминот на правото на кори-
стење во право на сопственост на градежното земјиште 
во својата Одлука по предметот У.бр.172/2001 (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.59/2002). 

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека членот 
81 од Законот за приватизација и закуп на градежното 
земјиште во државна сопственост не е во согласност со 
членот 8 став 1 алинеја 3 и со членот 30 од Уставот на 
Република Македонија. 

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

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов. 

 
У.бр.140/2005                          Претседател  

21 јуни 2006 година       на Уставниот суд на Република 
         Скопје                             Македонија,  

     Махмут Јусуфи, с.р. 
___________ 

1256. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 21 јуни 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 85 став 3 во делот “и на-

доместокот на трошоците” и членот 92 став 3 од Зако-
нот за животната средина (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 53/2005 и 81/2005). 

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

3. Уставниот суд на Република Македонија по ини-
цијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. 
бр. 151/2005 и 233/2005 од 26 април 2006 година, пове-
де постапка за оценување на уставноста на членовите 
од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 85 став 3 од Законот за животната средина, 
министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ги пропишува дополнителните критериуми, 
начинот и постапката и надоместокот на трошоците на 
вклучување и исклучување од Листата од ставот (1) на 
овој член. Според оспорениот член 92 од Законот, ми-
нистерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина 
ја пропишува висината на трошоците за спроведување 
на постапката за оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина, кои ги надоместува инвеститорот. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3, 4 и 10 од Уставот 
на Република Македонија, покрај другите, темелни 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија се предвидени владеењето на правото, поделба на 
државната власт на законодавна, извршна и судска, ка-
ко и уредувањето и хуманизацијата на просторот и за-
штита и унапредувањето на животната средина и на 
природата. 

Според член 43 став 1 од Уставот секој човек има 
право на здрава животна средина, а според став 2 секој 
е должен да ја унапредува и штити животната средина 
и природата. Според ставот 3 на овој член, Република-
та обезбедува услови за остварување на правото на гра-
ѓаните на здрава животна средина. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со законите и 
секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата 
на Република Македонија ја утврдува политиката на 
извршувањето на законите и донесува уредби и други 
прописи за извршување на законите. 
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Според член 96 од Уставот, органите на државната 
управа работите од својата надлежност ги вршат само-
стојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и 
за својата работа се одговорни на Владата. 

Според член 55 став 1 од Законот за организација и 
работа на органите на државната управа (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 58/2000 и 
44/2002), министерот, меѓу другото, донесува правил-
ници за извршување на законите кога за тоа е овластен 
со закон. Согласно член 56 став 1 од овој закон, со пра-
вилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби 
на законите и другите прописи заради нивно извршува-
ње, а според член 61 став 1 од истиот закон, со актите 
кои ги донесува министерот не може за граѓаните и 
другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, 
ниту да се пропишува надлежност на други органи. 

Врз основа на наведените уставни одредби, законо-
давецот го донел Законот за животната средина. Пред-
мет на уредување на овој закон согласно член 1 од За-
конот се правата и должностите на Република Македо-
нија, на општината, на градот Скопје и на општините 
во градот Скопје, како и правата и должностите на 
правните и на физичките лица, во обезбедувањето ус-
лови за заштита и за унапредување на животната сре-
дина, заради остварување на правото на граѓаните на 
здрава животна средина. 

Целите на Законот се дефинирани во членот 4 од 
Законот, и тоа се: зачувување, заштита, обновување и 
унапредување на квалитетот на животната средина; за-
штита на животот и на здравјето на луѓето; заштита на 
биолошката разновидност; рационално и одржливо ко-
ристење на природните богатства и спроведување и 
унапредување на мерките за решавање на регионални-
те и глобалните проблеми на животната средина. 

Согласно член 3 став 1 од Законот, мерките и 
активностите за заштита и унапредување на животната 
средина се од јавен интерес. 

Оспорените одредби од членот 85 став 3 и 92 став 
3, се поместени во Глава XI од Законот, со наслов Оце-
на на влијанијата на определени проекти врз животната 
средина.  

Согласно членот 5 точка 23 од Законот (дефиниции 
на одделни изрази употребени во законот), ”проект” 
претставува развоен документ со кој се анализираат и 
се дефинираат конечните решенија за користење на 
природните и на создадените вредности и се уредува 
изградбата на објекти и инсталации и спроведувањето 
на други дејности и активности кои имаат влијание врз 
животната средина, пределот и врз здравјето на луѓето. 
Согласно точка 24 од истиот член, “инвеститор/бара-
тел” е правно или физичко лице кое поднесува барање 
за одобрување на приватен проект или државниот ор-
ган кој иницира проект. 

Согласно точка 29 од член 5 на Законот, “оцена на 
влијанието врз животната средина” е процена на мож-
ните влијанија на одредени плански документи, прое-
кти и планирани активности врз животната средина. 

Според член 76 од Законот, предмет на оцената на 
влијанието врз животната средина се проектите опре-
делени во согласност со членот 77 од овој закон, кои 
поради нивниот карактер, обем или локацијата на која 
што се изведуваат можат да имаат значително влијание 
врз животната средина. Оценувањето се врши преку 
определување, опис и процена на влијанијата кои ги 
има или би можел да ги има определениот проект во 
текот на неговата изведба, работење и престанок со ра-
бота врз: луѓето и биолошката разновидност, почвата, 
водата, воздухот и другите природни богатства, како и 
климата, историското и културното наследство, како и 
врз меѓусебните влијанија на елементите од алинеите 
1, 2 и 3 на овој став. 

Во членовите од 77 до 91 од оваа Глава од Законот 
конкретно е пропишана постапката, односно начинот 
на кој се врши оцена на влијанието на проектот врз жи-

вотната средина. Согласно овие одредби, оваа постап-
ка, која во суштина претставува управна постапка, оп-
фаќа повеќе фази: известување за намерата за изведу-
вање на проектот што го прави инвеститорот и јавно 
објавување на известувањето; постапка за утврдување 
на потребата од оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина и определување на обемот на оце-
ната на влијанието на проектот врз животната средина 
што го прави органот на управата надлежен за работи-
те од областа на животната средина; изготвување на 
студија за оцена на влијанието на проектот врз живот-
ната средина што го прави инвеститорот; изготвување 
на извештај за соодветноста на студијата за оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина; издава-
ње на решение со кое се дава согласност или се одбива 
барањето за спроведување на проектот и јавна распра-
ва по однос на студијата за оцена на влијанието на про-
ектот врз животната средина. 

Во рамките на овие одредби, со член 85 од Законот 
е утврдено дека органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина установу-
ва и води Листа на експерти за оцена на влијанието на 
проекти врз животната средина. Според ставот 2 од 
овој член, експерт за оцена на влијание врз животна 
средина може да биде секое физичко лице кое ги ис-
полнува следниве услови: да има техничко познавање 
на експертско ниво од областа на животната средина, 
стекнато со високо образование од областа на природ-
ните и техничките науки, како и со обука и да има нај-
малку пет години работно искуство во соодветната об-
ласт за која што се вклучува во Листата на експерти. 

Според оспорениот став 3 од овој член министерот 
кој раководи со органот на државната управа надлежен 
за работите од областа на животната средина ги пропи-
шува дополнителните критериуми, начинот и постап-
ката и надоместокот на трошоците на вклучување и 
исклучување од Листата од ставот (1) на овој член.  

Од анализата на членот 85 од Законот, произлегува 
дека органот на државната управа надлежен за работи-
те од областа на животната средина води Листа на екс-
перти за оцена на влијанието на проекти врз животната 
средина и ги утврдува условите што треба да ги испол-
нува физичкото лице за да може да биде вклучено во 
листата на експерти. Од анализата на останатите 
одредби од оваа глава (посебно одредбите на член 82, 
83, 86) произлегуваат и овластувањата на експертите 
од оваа листа. кои се состојат во учество на експертите 
во одделните фази од постапката за оценка на влијани-
ето на проектот врз животната средина. Така, согласно 
член 82 став 2, лицата од Листата на експерти можат 
како експерти овластени од страна на органот на упра-
вата надлежен за работите од областа на животната 
средина да учествуваат во определувањето на обемот 
на студијата за оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина. Согласно член 83 став 2, експерт 
од Листата на експерти од членот 85 став 1 ја потпишу-
ва студијата како одговорно лице за нејзиниот квали-
тет. Согласно член 86 став 1 органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на животната 
средина, може да овласти лице од Листата на експерти 
за да го изготви извештајот за соодветноста на студија-
та за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина. 

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека одред-
бата од член 85 претставува појдовна основа односно 
рамка министерот да ги определи дополнителните кри-
териуми, начинот и постапката на вклучување и исклу-
чување од оваа Листа на експерти, а во функција на 
операционализација на одредбите од Законот кои се 
однесуваат на оценката на влијанието на проектот врз 
животната средина. Во таа смисла, според Судот, 
одредбата од членот 85 став 2 во која се предвидени 
условите што треба да ги исполнува лицето за да може 
да биде вклучен во Листата на експерти, претставува 
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доволно јасна законска рамка за да може министерот 
со подзаконски акт да ги утврди дополнителните кри-
териуми, односно специфичните поблиски услови кои 
треба да ги исполнува лицето за да може да биде ста-
вен на Листата на експерти, особено поради тоа што 
станува збор за експерти од различни области од нау-
ката и техниката. Од овие причини, Судот оцени дека 
со даденото овластување на министерот да ги пропише 
дополнителните критериуми, начинот и постапката на 
вклучување и исклучување од Листата на експерти за 
оцена на влијанието на проекти врз животната средина 
не се отстапува од уставното начело за поделба на др-
жавната власт на законодавна, извршна и судска. 

Според Судот, оспорената одредба во делот “и на-
доместокот на трошоците” не е во согласност со устав-
ното начело за поделба на власта, од причина што во 
целината на Законот, како и во оспорената законска 
одредба недостасуваат критериуми врз основа на кои 
министерот би ја определувал висината на надоместо-
кот на трошоците на вклучување и исклучување од Ли-
стата на експерти од член 85 став 1. Одредбата е проб-
лематична и од аспект на начелото на владеење на пра-
вото од член 8 алинеја 3 од Уставот, од причина што од 
начинот на кој таа е формулирана не произлегува јасно 
какви трошоци настануваат за органот во случај на 
вклучување на едно лице на листата на експерти, од-
носно какви и дали воопшто настануваат трошоци за 
органот кога едно лице треба да се исклучи од Листата 
на експерти. Според оцената на Судот, во таа смисла 
нејасна е и интенцијата на законодавецот во врска со 
оваа одредба, имено, дали целта на законодавецот била 
да се надоместат реалните административни трошоци 
што би настанале за органот при постапувањето со ба-
рањата на заинтересираните лица за вклучување на ли-
стата на експерти или пак се работи за надоместок за 
да едно лице биде вклучено на оваа листа. Од овие 
причини Судот утврди дека оспорената одредба од 
член 85 став 3 во делот “и надоместокот на трошоците” 
од Законот за животната средина не е во согласност со 
Уставот.  

Во врска со второоспорената одредба од член 92 став 
3 од Законот, врз основа на анализата на целината на 
одредбата на член 92, како и на другите одредби од оваа 
Глава на Законот, која се однесува на оцена на влијани-
јата на определени проекти врз животната средина, про-
излегува дека законодавецот во Законот ги утврдил само 
видот на трошоците кои настануваат во постапката за 
оцена на влијанието на проектот врз животната средина 
и кои се на товар на инвеститорот (трошоци за постапу-
вање по известувањето за намерата за изведување на 
проект, трошоци за определување на обемот на оцената 
на влијанието врз животната средина, трошоци за подго-
твување на извештајот за соодветноста на студијата за 
оцена на влијанието на проектот врз животната среди-
на), без да утврди критериуми односно рамка за утврду-
вање на нивната висина односно износ.  

Даденото законско овластување на министерот кој 
раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на животната средина да ја пропи-
ше висината на трошоците за спроведување на постап-
ката за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина без постоење на законска рамка, според Судот 
не е во функција на разработка односно операционал-
лизација на законот и заради негово извршување, туку 
води кон утврдување на права и обврски за граѓаните и 
правните лица со подзаконски акт и остава можност за 
арбитрерност и мешање на извршната во законодавна-
та власт што претставува повреда на уставното начело 
на поделбата на власта утврдено во член 8 став 1 али-
неја 4 од Уставот.  

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

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов.  

 
    У. бр. 151/2005              Претседател 
    У. бр. 233/2005      на Уставниот суд на Република 
21 јуни 2006 година                   Македонија, 
          Скопје                    Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1257. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006 година), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јуни 2006 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД – Скоп-
је, ул. ,,Лондонска,, бб. 1000 Скопје, Република Маке-
донија, му сe издава лиценца за вршење на енергетска-
та дејност производство на топлинска енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност производство на топ-
линска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност производство на топ-
линска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука. 

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

 
       Бр. 02-932/1                      Претседател, 
30 јуни 2006 година                    Славе Ивановски, с.р. 

    Скопје 
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА  ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и дистрибуција на топ-

линска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД - Скопје, ул. 
„Лондонска„ бб. 1000 Скопје,   Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на топлинска енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
30 Јуни 2006 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
30 Јуни 2041 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ТЕ - 06.01.1/06 
 
7. Број на деловниот субјект - 4061799 
 
8. Единствен даночен број - 4030994122666 
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9. Вид и обем на енергетската дејност што се врши 
Со оваа лиценца се определува начинот и условите 

за вршење на енергетската дејност производство на 
топлинска енергија како дејност од јавен интерес, како 
и  правата и обврските на носителот на лиценцата. 

Како енергетска дејност производство на топлинска 
енергија, во смисла на оваа лиценца се смета  произ-
водство на топлинска енергија во енергетски објекти - 
топлани.   

 
10. Енергетски објекти за производство на топ-

линска енергија и нивна локација 
Исполнувањето на обврската за обезбедување на 

јавна услуга, Носителот на лиценцата ќе ја остварува 
со вршење на енергетската дејност производство на 
топлинска енергија во топланите:  

- ТО  Запад, Лондонска б.б. Скопје; 
- ТО Исток, Индустриска б.б. Скопје; и  
Заради исполнувањето на обврската за обезбедува-

ње на јавна услуга од став 1 од оваа точка, Носителот 
на лиценцата ќе ја врши дејноста производство на топ-
линска енергија и во топланата ТО 11 Октомври, Ми-
хаил Чаков б.б. Скопје, за која не поседува доказ за 
право на сопственост или право на користење. 

Со издавањето на оваа Лиценца, носителот на Ли-
ценцата не се стекнува со право на сопственост или 
право на користење на ТО 11 Октомври, Михаил Чаков 
б.б. Скопје. 

Одредбата од став 2 на оваа точка ќе се применува 
до утврдувањето на правото на сопственост односно 
правото на користење на ТО 11 Октомври, Михаил Ча-
ков б.б., Скопје. 

 
11. Енергетски и технички карактеристики на 

објектите, постројките и инсталациите  за произ-
водство на топлинска енергија 

Енергетските и техничките карактеристики на обје-
ктите, постројките и инсталациите  за производство на 
топлинска енергија се наведени во Прилог 1, кој е со-
ставен дел на оваа лиценца. 

 
12. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на топлинска енер-
гија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на дистрибутивната мрежа на 
топлинска енергија заради нормално вршeње на енер-
гетската дејност производство на топлинска енергија 
во согласност со закон, друг пропис и општ акт.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен: 
- да ги почитува законите, другите прописи и оп-

шти акти, како и правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во согласност со 
закон; 

- да обезбеди сигурно, безбедно, континирано и 
квалитетно производство  на    топлинска енергија; 

- во секое време да има постојани оперативни ре-
зерви на мазут согласно  Законот за енергетика; 

- да врши испорака на произведената количина на 
топлинска енергија до точката на прием на дистрибу-
тивната мрежа на топлинска енергија; 

- да се придржува кон склучените договори за произ-
водство, односно испорака на  топлинска енергија; 

- да врши мерење на испорачаната топлинска енер-
гија во дистрибутивната мрежа;  

- на носителите на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност дистрибуција на топлинска енергија и снаб-
дување со топлинска енергија, да им ги обезбеди  сите 
потребни информации за извршување на нивните обвр-
ски од лиценците;и  

- да ја информира Регулаторната комисија за енер-
гетика за резултатот од разрешувањето на прашањето 
на правото на сопственост или правото на користење 
на производните постројки на ТО 11 Октомври, Миха-
ил Чаков б.б., Скопје. 

 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок 

од 24 часа писмено да ја извести Регулаторната коми-
сија за енергетика, за сите непланирани прекини во 
процесот на производство на топлинска енергија, како 
и за причините за настанување на прекините и превзе-
мените мерки за нивно отстранување.  

 
15. Одржување на постојните производни по-

стројки и планирање на изградба на нови производ-
ни постројки 

Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-
изводните постројки за производство на топлинска 
енергија, дадени во Прилог 1, носителот на лиценцата е 
должен истите да ги одржува во исправна и функцио-
нална состојба.  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе Годишен план за одржување на постојните 
производни постројки за тековната година и План за 
изградба на нови производни постројки за период од 
пет години.  

Плановите од став два на оваа точка особено треба 
да содржат: 

- опис и оцена на постојната состојба на производ-
ните постројки; 

- процени за функционалноста на производните по-
стројки; 

- мерки и активности за извршување на ремонти, 
поправки и проверки на исправноста на постојните 
производни постројки; 

- локации каде се планира да се изградат нови или 
надградат постојните производни постројки; 

- финансиски извори за реализација на плановите. 
 
16. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

тководствена евиденција за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца за вршење на енер-
гетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење, да изго-
твува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информа-
ции за средствата, обврските, капиталот, приходите и 
расходите со резултатите од работењето, како и парич-
ните текови на претпријатието во врска со дејноста 
производство на топлинска енергија и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

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

закон да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои ги добива од 
правните и физичките лица при вршењето на дејноста 
производство на топлинска енергија. 

 
18. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   
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Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на топлинската енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секоја про-
изводна единица пооделно, количина и вид на потро-
шено гориво за производство на топлинската енергија 
во претходната година, количина на произведена и ис-
порачана топлинска енергија за тарифни потрошувачи 
и потрошувачи по посебни договори до точката на при-
ем во дистрибутивната мрежа, сопствена потрошувач-
ка на топлинска енергија, број и времетраење на плани-
раните и непланираните прекини како и за причините 
за нивното настанување; 

2. финансиски извештај за енергетска дејност про-
изводство на топлинска енергија составен од:  

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

ност со меѓународните сметководствени стандарди и 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на објектите и опремата од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност, 

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
4. остварување на Планот за одржување на произ-

водните капацитети и Планот за изградба на нови про-
изводни капацитети; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на топлинска енергија;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од стра-
на на надлежни инспекциски и други државни органи, со 
приложени фотокопии на записниците, извештаите и ре-
шенијата од извршените надзори и контроли;  

 
19. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

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

- во писмена и електронска форма, месечни и квар-
тални извештаи за вкупната количина на произведена-
та и испорачаната топлинска енергија во дистрибутив-
ната мрежа, количина и вид на потрошено гориво, 
сопствена потрошувачка на топлинска енергија, број и 
времетраење на планираните и непланираните прекини 
како и за причините за нивното настанување (по бара-
ње на Регулаторната комисија за енергетика); 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
топлинска енергија; 

 
20. Мерење на произведената и испорачаната ко-

личина на топлинска енергија  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во секоја производна единица на топлинска енер-

гија, односно топлана која предава топлинска енергија 
во дистрибутивната мрежа за греење на тарифните по-
трошувачи да вгради мерен уред со пропишана класа 
на точност, со кој се мери предадената топлинска енер-
гија на излез од производната единица; 

- да ги одржува, проверува и сервисира мерните 
уреди на сите мерни места; и 

- да обезбеди пристап на корисниците на топлинска 
енергија и на други овластени лица до мерните уреди 
во согласност со закон и друг пропис.  

 
21. Цени на топлинската енергија  
Носителот на лиценцата е должен произведената 

топлинска енергија да ја продава според цените за топ-
линска енергија формирани во согласност со  Правил-
никот за начин и услови за регулирање на цени на топ-
линска енергија за греење.  

Носителот на лиценцата е должен цените за топ-
линската енергија кои што се утврдени од страна на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да ги објавува на 
својата веб страна. 

  
22. Заштита на опремата и објектите од надво-

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

месеци  од денот на влегувањето во сила на оваа ли-
ценца да донесе План за заштита на објектите и уреди-
те за производство на топлинска енергија и истиот да 
го достави до Регулаторната комисија за енергетика.  

 
23. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата 

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да овозможи при-
стап во објектите, деловните простории, простори, ин-
сталациите, како и непосреден увид во целокупната до-
кументација, во согласност со Правилникот за услови-
те, начинот и постапката за издавање, менување и одзе-
мање на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
24. Квалитет на произведената топлинска енер-

гија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-

стојан квалитет на произведената топлинска енергија, 
согласно пропишаните услови за снабдување со топ-
линска енергија и другите прописи, како и да врши по-
стојан мониторинг на произведената и испорачаната 
топлинска енергија.  

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
26. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог 1 
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1258. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006 година), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јуни 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД – Скоп-
је, ул. ,,Лондонска,, бб. 1000 Скопје, Република Маке-
донија, му сe издава лиценца за вршење на енергетска-
та дејност дистрибуција на топлинска енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топ-
линска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност дистрибуција на топ-
линска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука. 

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

 
       Бр. 02-933/1                       Претседател, 
30 јуни 2006 година                    Славе Ивановски, с.р. 

    Скопје  
Прилог 1 

 
ЛИЦЕНЦА 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТ-
РИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и дистрибуција на топ-

линска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД - Скопје, ул. 
„Лондонска„ бб. 1000 Скопје, Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата 
Дистрибуција на топлинска енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата  
30 Јуни 2006 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
30 Јуни 2041 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца  
ТЕ – 04.02.1/06 
 
7. Број на деловниот субјект - 4061799 
 
8. Единствен даночен број - 4030994122666 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност дистрибуција на 
топлинска енергија како дејност од јавен интерес, како 
и  правата и обврските на носителот на лиценцата. 

Енергетската дејност дистрибуција на топлинска 
енергија, во смисла на оваа лиценца е превземање, рас-
пределба и испорака на топлинска енергија до корис-
ниците приклучени на дистрибутивната мрежа. 

 
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата ТОПЛИФИКА-
ЦИЈА АД - Скопје, енергетската дејност дистрибуција  

на топлинска енергија ја врши на подрачјето на градот 
Скопје односно на делови од подрачјата на општините: 
Аеродром, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела 
Вода, Центар и Чаир.  

 
11. Објекти преку кои  ќе се врши дистрибуција 

на топлинска енергија 
Носителот на лиценцата врши дистрибуција на топ-

линска енергија преку дистрибутивната мрежа која се 
протега од точката на прием на произведената топлин-
ска енергија од топланите па преку магистрални, секун-
дарни, приклучни водови и топлински станици, до мер-
ното место, односно до точката на испорака на крајните 
корисници на топлинската енергија приклучени на мре-
жата за дистрибуција на топлинската енергија. 

Техничките карактеристики на основните средства 
за дистрибуција на топлинска енергија се дадени во 
Прилог 1, кој е составен дел на оваа лиценца.  

 
12. Обезбедување на пристап, приклучување и 

користење на дистрибутивната мрежа 
Носителот на лиценцата е должен, во согласност со 

начелата на објективност, недискриминаторност и 
транспарентност, да обезбеди пристап, приклучување и 
користење на дистрибутивната мрежа за трети лица во 
согласност со закон, друг пропис и општ акт.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија во согласност со 
закон; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно дистрибуирање на топлинска енергија преку 
дистрибутивната мрежа од точките на прием до точки-
те на испорака, преку одржување на соодветно ниво на 
доверливост и расположливост на сите објекти во ди-
стрибутивната мрежа; 

- да се придржува кон законите, прописите, стан-
дардите, препораките и други општи акти, при изград-
ба, реконструкција, редовни годишни ремонти на обје-
ктите кои се составен дел на дистрибутивната мрежа за 
топлинска енергија; 

- издава согласност за приклучување на дистрибу-
тивната мрежа на корисниците и да овозможи приклу-
чување согласно издадената согласност; 

- врши оперативно управување и следење на тех-
ничката и функционалната подготвеност на дистрибу-
тивната мрежа за топлинска енергија; и 

- да им ги обезбеди на носителите на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност производство на топлинска 
енергија и снабдување со топлинска енергија сите по-
требни информации за извршување на нивните обвр-
ски од лиценците.  

 
14. Планирање, одржување и развој на дистрибу-

тивната мрежа  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на ди-

стрибутивната мрежа, носителот на лиценцата е дол-
жен истата да ја одржува, обновува и развива на начин 
кој што ќе овозможи сигурно, безбедно и ефикасно ко-
ристење на дистрибутивната мрежа.  

Носителот на лиценцата е должен секоја година, 
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да 
поднесе План за развој на дистрибутивната мрежа за 
период од пет години како и годишна програма за реа-
лизација на планот. 

Планот за развој на дистрибутивната мрежа особе-
но треба да содржи: 

- опис на постојната состојба на дистрибутивната 
мрежа; 
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- идни процени за капацитетот и функционалноста 
на дистрибутивната мрежа; 

- локации каде се планира да се обновува и/или раз-
вива дистрибутивната мрежа; и 

- финансиски извори за реализација на планот. 
 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

тководствена евиденција за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца за вршење на енер-
гетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието во врска со 
дејноста производство на топлинска енергија и  

- да изготвува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

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

кон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните 
податоци и информации кои при вршењето на енергетска-
та дејност дистрибуција на топлинска енергија кои ги до-
бива од корисниците на дистрибутивната мрежа. 

 
17. Обврска за доставување на Годишен изве-

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

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на  дистрибуција на топлинска енергија 

во текот на претходната година (вкупна количина на 
дистрибуирана топлинска енергија); 

2. финансиски извештај за секоја од енергетските 
дејности за кои што поседува лиценца за вршење на 
енергетска дејност, составен од:  

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

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

на за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност, 

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

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

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

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

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

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

кризна состојба, промена на условите на светскиот па-
зар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за развој и проширување на дистрибу-
тивната мрежа, во претходната година; 

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

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност дистрибуција на топлинска енергија;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

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

9. реализација на обврската за информирање на по-
трошувачите и превземени мерки за подобрување на 
квалитетот на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност 

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

- во писмена и/или електронска форма, месечни и 
квартални извештаи за количина на дистрибуирана 
топлинска енергија, вкупно и по видови на потрошува-
чи, за бројот и времетраењето на планираните и непла-
нираните прекини во испораката; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност дистрибуција на 
топлинска енергија; 

- договори во врска со вршење на енергетската деј-
ност дистрибуција на топлинска енергија кои што ги 
склучил со други носители на лиценци за вршење на 
енергетска дејност и договори за приклучок со корис-
ници на дистрибутивната мрежа.  

 
19. Заштита на опремата и објектите од надво-

решни влијанија 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци  од денот на влегувањето во сила на оваа ли-
ценца да донесе План за заштита на објектите и уреди-
те за дистрибуција на топлинска енергија и истиот да 
го достави до Регулаторната комисија за енергетика.  

 
20. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

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

 
21. Квалитет на дистрибуција на топлинска 

енергија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-

стојан квалитет во вршење на услугата дистрибуција на 
топлинска енергија, согласно пропишаните услови за 
снабдување со топлинска енергија и другите прописи, 
како и да врши постојан мониторинг на квалитетот на 
дистрибуцијата на топлинска енергија. 

 
22. Цена за вршење на енергетската дејност ди-

стрибуција на топлинска енергија 
Носителот на лиценцата е должен цената за вршење 

на енергетската дејност дистрибуција на топлинска 
енергија, да ја формира во согласност со  Правилникот 
за начин и услови за регулирање на цени на топлинска 
енергија за греење.  

Носителот на лиценцата е должен цените за врше-
ње на енергетската дејност дистрибуција на топлинска-
та енергија, да ги објавува на својата веб страна. 
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23. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
24. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

 
Прилог 1 

 
Технички карактеристики на основните средс-

тва за вршење на енергетската дејност дистрибуци-
ја на топлинска енергија  

1. Технички карактеристики на мрежата за ди-
стрибуција на топлинска енергија на подрачјето на 
градот Скопје, односно на делови од подрачјата на 
општините Аеродром, Гази Баба, Ѓорче Петров, 
Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.  

  
Ред.бр. Димензии на канал 

(mm) 
Димензија на 
цевки (mm) 

Должина 
(m) 

1. 400/300 NO 32 5620 
2. 500/400 NO 40 7450 
3. 700/400 NO 50 16550 
4. 700/400 NO 65 31000 
5. 800/500 NO 80 14280 
6. 800/500 NO 100 17200 
7. 900/600 NO 125 13100 
8. 900/600 NO 150 17500 
9. 900/600 NO 175 4800 

10. 1300/800 NO 200 14850 
11. 1300/800 NO 225 1700 
12. 1300/800 NO 250 6950 
13. 1600/900 NO 300 4175 
14. 1600/900 NO 350 5500 
15. 1800/1000 NO 400 1700 
16. 1800/1000 NO 450 4990 
17. 2100/1200 NO 500 3620 
18. 2300/1300 NO 600 2700 
19. 2600/1600 NO 700 3500 

  Вкупно: 177185 
 
2. Список на топлински станици по димензии и  

количини 
 
Ред. бр. Димензија Количини 

1. NO 15 1537 
2. NO 20 11 
2. NO 25 246 
3. NO 30 3 
3. NO 32 230 
4. NO 40 449 
5. NO 50 458 
6. NO 65 199 
7. NO 80 94 
8. NO 100 46 
9. NO 125 6 

10. NO 105 1 
 Вкупно: 3280 

 
3. Пумпни станици во дистрибутивната мрежа 
 

Ред. 
бр. 

Произ-
водство 

Тип Локација Коли-
чина 

1. WILO IL 100/170-2/4 Шахта -Загребачка 1 
2. GRUNFOS CLM 

150/271-18.5 
Шахта- Г.Миха-
иловски 

1 

3. WILO IL 80/140-
7.5/2 

Шахта - П.Зоо-
графски 

1 

4. MZT- 
Skopje 

KCP 182 ТО Водно 1 

5. IMP CL 1001-4 К.Ј.Питу (ст. дом) 1 

1259. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006 година), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30 јуни 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и дистрибуција 

на топлинска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД – Скоп-
је, ул. ,,Лондонска,, бб. 1000 Скопје, Република Маке-
донија, му сe издава лиценца за вршење на енергетска-
та дејност снабдување на топлинска енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност снабдување на 
топлинска енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност снабдување на топ-
линска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука. 

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

 
       Бр. 02-934/1                        Претседател, 
30 јуни 2006 година                    Славе Ивановски, с.р. 

    Скопје  
Прилог 1 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБ-

ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и дистрибуција на топ-

линска енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД - Скопје, ул. 
„Лондонска„ бб. 1000 Скопје, Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Снабдување со топлинска енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
30 Јуни 2006 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
30 Јуни 2016 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
ТЕ 05.03.1/06  
 
7. Број на деловниот субјект - 4061799 
 
8. Единствен даночен број - 4030994122666 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што се врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност снабдување со 
топлинска енергија на тарифни и  други потрошувачи, 
како и  правата и обврските на носителот на лиценцата. 

Како енергетска дејност снабдување со топлинска 
енергија во смисла на оваа лиценца, се смета обезбедува-
ње на топлинска енергија и дистрибутивен капацитет за 
испорака на топлинска енергија, како и мерење, отчитува-
ње и фактурирање на испорачаната топлинска енергија. 

 
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата ќе ја врши енер-
гетската дејност снабдување со топлинска енергија на 
подрачјето на градот Скопје односно на делови од по-
драчјата на општините: Аеродром, Гази Баба, Ѓорче 
Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.  
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11. Објекти преку кои ќе се врши снабдување со 
топлинска енергија 

Носителот на лиценцата ќе врши снабдување со 
топлинска енергија преку објектите и инсталациите  на 
дистрибутивната мрежа и мерните уреди кај потрошу-
вачите, лоцирани на подрачјето на општините Аеро-
дром, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Чаир, Кисела 
Вода и Центар во градот Скопје. 

Основни податоци за објектите снабдувани со топ-
линска енергија и карактеристики на мерните уреди за 
снабдување се дадени во Прилог 1, кој е составен дел 
на оваа лиценца.  

 
12. Право на пристап и користење на дистрибу-

тивната мрежа  
Носителот на лиценцата има право на пристап и ко-

ристење на дистрибутивната мрежа заради непречено 
вршeње на енергетската дејност снабдување со топлин-
ска енергија, во согласност со закон и другите прописи.  

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти, како и правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува и/или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно снабдување со топлинска енергија; 

- врши набавка на потребни количини на топлинска 
енергија и обезбедува потребен  дистрибутивен капа-
цитет за испорака, за потребите на крајните  потрошу-
вачи; 

- склучува договори со носителот на лиценцата за 
производство на топлинска енергија и со носителот на 
лиценца за дистрибуција на топлинска енергија , одо-
брени од Регулаторната комисија; 

- склучува договори за продажба на топлинска 
енергија на крајните потрошувачи; 

- врши мерење и отчитување на превземената и ис-
порачаната топлинска енергија на потрошувачите 
приклучени на системот за дистрибуција на топлинска 
енергија; 

- врши фактурирање и наплата на измерената и ис-
порачаната количина на топлинска енергија.  

 
14. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен веднаш да ја из-

вести Регулаторната комисија за енергетика, за сите 
прекини во снабдувањето со топлинска енергија, како 
и за причините за настанување на прекините и превзе-
мените мерки за нивно отстранување.  

 
15. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

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

тководствена евиденција за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца за вршење на енер-
гетска дејност;  

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

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

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

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност снабдување со топлинска енергија 
ги добива од носителите на лиценци и потрошувачите.  

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

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. количина на набавена и испорачана топлинска 

енергија вкупно и по групи на потрошувачи; 
- состојба на топлинскиот конзум во извештајната 

година на корисниците на услугата снабдување на топ-
линска енергија, согласно точка 4 од Прилог1. на оваа 
лиценца; 

2. финансиски извештај за секоја од енергетските 
дејности за кои што поседува лиценца за вршење на 
енергетска дејност, составен од:  

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

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. состојба со кадровска екипираност за извршува-

ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност снабдување со топлинска енергија;  

4. реализација на обврската за информирање на по-
трошувачите и превземени мерки за подобрување на 
квалитетот на услугата. 

 
18. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

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

- месечни извештаи за набавени и испорачани коли-
чини на топлинска енергија, вкупно и по одделни гру-
пи на потрошувачи, број и времетраење на планирани 
и непланирани прекини во снабдувањето со топлинска 
енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност снабдување со топ-
линска енергија; 

- копии од договорите во врска со вршењето на енер-
гетската дејност снабдување со топлинска енергија. 

 
19. Цена за вршење на енергетската дејност 

снабдување со топлинската енергија 
Носителот на лиценцата е должен цената за вршење 

на енергетската дејност снабдување со топлинска енер-
гија на тарифните потрошувачи да ја формира во сог-
ласност со  Правилникот за начин и услови за регули-
рање на цени на топлинска енергија.  

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење 
на енергетската дејност снабдување со топлинска енер-
гија, да ја објавува на својата веб страна. 

  
20. Обврска за овозможување на непосреден 

увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, во сог-
ласност со Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување и одземање на лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
21. Квалитет на вршење на енергетската дејност 

снабдување со топлинска енергија 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди по-

стојан квалитет на вршење на енергетската дејност 
снабдување со топлинска енергија согласно законските 
прописи. 
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на квалитетот (влезна и излезна темпера-
тура и количина) на испорачаната топлинска енергија, 
за што на секои шест месеци ја известува Регулаторна-
та комисија за енергетика. 

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

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
23. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

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

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

 
Прилог 1 

 
1. Преглед на објекти снабдувани со топлинска 

енергија  
 

Ред.бр. Вид на објект Количина 
1. Индивидуални деловни објекти 29 
2. Индивидуални станбени објекти 1 165 
3. Колективни деловни објекти 414 
4. Колективни станбени објекти 967 
5. Мешани објекти 394 
 Вкупно: 2 969 

 
2. Преглед на објекти снабдувани со топлинска 

енергија по вид во одделни реони  
 
2.1 Индивидуални деловни објекти 
 

Ред. 
бр. 

Индивидуални деловни об-
јекти 

Реон Коли-
чина 

1. Пункт  0       АЕРОДРОМ 13 Ноември 1 
2.  Стар Аеродром 1 
3.  Вкупно: 2 
4. Пункт 2         ЦЕНТАР ГТЦ 1 
5.  Стара чаршија 26 
6.  Вкупно: 27 
7.    

 Индивидуални деловни об-
јекти 

ВКУПНО: 29 

 
2.2 Индивидуални станбени објекти 
 

Ред. 
бр. 

Индивидуални станбени 
објекти 

Реон Коли-
чина 

1. Пункт  0     АЕРОДРОМ Стар Аеродром 8 
2.  11 Октомври 16 
3.  Кисела Вода 24 
4.  Вкупно: 48 
5. Пункт 2         ЦЕНТАР   ГТЦ 2 
6.  Републичко Со-

брание 
1 

7.  БЕКО 1 
8.  Дом на градеж-

ниците 
13 

9.  Стара чаршија 4 
10.  Факултети 1 
11.  Вкупно: 22 
12. Пункт 4    БУЊАКОВЕЦ Влада на РМаке-

донија 
69 

13.  Нова Македонија 74 
14.  Педагошка ака-

демија 
133 

15.  Парк 55 
16.  Буњаковец 61 
17.  Карпош 1 59 

18.  Карпош 2 16 
19.  Автотурист 61 
20.  Вкупно: 528 
20. Пункт 6     КАРПОШ Народен фронт 6 
21.  Водно 263 
22.  Васил Ѓоргов 44 
23.  Тафталиџе 2 45 
24.  Тафталиџе 1 147 
25.  Влае 5 
26.  Козле 57 
27.  Вкупно: 567 

 Индивидуални станбени 
објекти 

ВКУПНО: 1 165 

 
2.3 Колективни деловни објекти 
 

Ред.бр. Колективни деловни објекти Реон Ко-
ли-
чина 

1. Пункт  0       АЕРОДРОМ Ново Лисиче 2 
2.  Маврово-Тех-

ника 
10 

3.  Гранит-Пела-
гонија 

6 

4.  Илинден – Бе-
тон 

7 

5.  13 Ноември 7 
6.  Стар Аеро-

дром 
13 

7.  11 Октомври 9 
8.  Кисела Вода 17 
9.  Вкупно: 71 

10. Пункт 2       ЦЕНТАР Пролет 1 
11.  ГТЦ 22 
12.  Републичко 

Собрание 
15 

13.  БЕКО 24 
14.  Дом на Гра-

дежниците 
15 

15.  Стара чаршија 55 
16.  Факултети 27 
17.  Автокоманда 5 
18.  Вкупно: 164 
19. Пункт 4      БУЊАКОВЕЦ Влада на РМа-

кедонија 
20 

20.  Нова Македо-
нија 

12 

20.  Педагошка 
академија 

9 

21.  Парк 8 
22.  Буњаковец 11 
23.  Карпош 1 5 
24.  Карпош 2 16 
25.  Автотурист 7 
26.  Вкупно: 88 
27. Пункт 6       КАРПОШ Народен 

фронт 
9 

28.  Водно 11 
29.  Васил Ѓоргов 12 
30.  Тафталиџе 2 12 
31.  Тафталиџе 1 18 
32.  Карпош 3 14 
33.  Карпош 4 8 
34. Пункт 6       КАРПОШ Влае 3 
35.  Козле 4 
36.  Вкупно: 91 

 Колективни деловни објекти Вкупно: 414 
 
2.4 Колективни станбени објекти 
 

Ред.бр. Колективни станбени  
објекти 

Реон Ко-
личи-
на 

1. Пункт  0       АЕРОДРОМ Ново Лисиче 29 
2.  Маврово-Тех-

ника 
30 

3.  Гранит-Пела-
гонија 

45 

4.  Илинден – Бе-
тон 

27 

5.  13 Ноември 43 
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6.  Стар Аеродром 122 
7.  11 Октомври 43 
8.  Кисела Вода 45 
9.  Вкупно: 384 

10. Пункт 2       ЦЕНТАР Пролет 3 
11.  ГТЦ 24 
12.  Републичко 

Собрание 
10 

13.  БЕКО 5 
14.  Дом на Гра-

дежниците 
14 

15.  Стара чаршија 4 
16.  Факултети 4 
17.  Автокоманда 53 
18.  Вкупно: 117 
19. Пункт 4      БУЊАКОВЕЦ Влада на РМа-

кедонија 
21 

20.  Нова Македо-
нија 

31 

20.  Педагошка ака-
демија 

57 

21.  Парк 29 
22.  Буњаковец 39 
23.  Карпош 1 29 
24.  Карпош 2 41 
25.  Автотурист 4 
26.  Вкупно: 251 
27. Пункт 6       КАРПОШ Народен фронт 26 
28.  Водно 10 
29.  Васил Ѓоргов 16 
30.  Тафталиџе 2 21 
31.  Тафталиџе 1 16 
32.  Карпош 3 44 
33.  Карпош 4 55 
34.  Влае 10 
35.  Козле 17 
36.  Вкупно: 215 

 Колективни станбени обје-
кти 

ВКУПНО: 967 

 
2.5 Мешани објекти 
 

Ред.бр. Мешани објекти Реон Ко-
личи-
на 

1. Пункт  0     АЕРОДРОМ Ново Лисиче 26 
2.  Маврово-Техника 19 
3.  Гранит-Пелагонија 28 
4.  Илинден – Бетон 33 
5.  13 Ноември 11 
6.  Стар Аеродром 9 
7.  11 Октомври 2 
8.  Кисела Вода 6 
9.  Вкупно: 134 

10. Пункт 2       ЦЕНТАР Пролет 1 
11.  ГТЦ 17 
12.  Републичко Собра-

ние 
26 

13.  БЕКО 21 
14.  Дом на Градежни-

ците 
26 

15.  Стара чаршија 12 
16.  Факултети 7 
17.  Автокоманда 7 
18.  Вкупно: 117 
19. Пункт 4   БУЊАКОВЕЦ Влада на Р Маке-

донија 
9 

20.  Нова Македонија 13 
20.  Педагошка акаде-

мија 
11 

21.  Парк 3 
22.  Буњаковец 11 
23.  Карпош 1 1 
24.  Карпош 2 4 
25.  Автотурист 20 
26.  Вкупно: 72 
27. Пункт 6       КАРПОШ Народен фронт 9 
28.  Водно 1 
29.  Васил Ѓоргов 10 
30.  Тафталиџе 2 16 
31.  Тафталиџе 1 10 
32.  Карпош 3 8 

33.  Карпош 4 3 
34.  Влае 5 
35.  Козле 9 
36.  Вкупно: 71 

 Мешани објекти ВКУПНО: 394 
 
3. Преглед на мерачи на топлинска енергија 
 

Ред.бр. Видови на мерачи на 
топлинска енергија 

Количина 

1. NO 15 548 
2. NO 20 1 230 
3. NO 25 614 
4. NO 30 46 
5. NO 32 8 
6. NO 40 532 
7. NO 50 184 
8. NO 65 32 
9. NO 80 31 

10. NO 100 11 
11. NO 150 1 

 Вкупно: 3 475 
 
4. Приклучен топлински конзум на корисниците 

на услугата снабдување со топлинска енергија 
  
4.1. Паушална наплата  
 

Ред. 
бр. 

Станбен простор - паушална наплата 2005 год. 

1. Број на станови 47 875 
2. Вкупна површина (м2) 2 822 610 
3. Инсталирана снага (MW) 356,298 

 
 

Ред. 
бр. 

Деловни објекти – паушална наплата 2005 год. 

1. Број на објекти 1 389 
2. Вкупна површина (м2)  193 543 
3. Инсталирана снага (MW) 27 096 

 
4.2. Наплата со мерач  
 

Ред. 
бр. 

Индивидуални станбени објекти – нап-
лата со мерач 

2005 год. 

1. Број на објекти 2 010 
2. Вкупна површина (м2)  180 640 
3. Инсталирана снага (MW) 27 072 

 
Ред. 
бр. 

Деловни објекти (стандардни објекти 
– стопанство) - наплата со мерач 

2005 год. 

1. Број на објекти 2 548 
2. Вкупна површина (м2)  799 221 
3. Инсталирана снага (MW) 111 891 

 
Ред. 
бр. 

Деловни објекти (детски градинки и 
установи) - наплата со мерач 

2005 год. 

1. Број на објекти 69 
2. Вкупна површина (м2)  106 593 
3. Инсталирана снага (MW) 14 923 

 
 

Ред. 
бр. 

Деловни објекти (основни училишта) 
- наплата со мерач 

2005 год. 

1. Број на објекти 34 
2. Вкупна површина (м2) 115 043 
3. Инсталирана снага (MW) 16 106 

 
 

Ред. 
бр. 

ВКУПНО 2005 год. 

1. Број на објекти 53 925 
2. Вкупна површина (м2) 4 217 650 
3. Инсталирана снага (MW) 553 386 
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1260. 
Врз основа на член 19 алинеја 6, а во врска со член 

22 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник 
на РМ“ бр. 63/06) и член 24 од Правилникот за начин и 
услови за регулирање на цени за електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/04), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 30 јуни 2006 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ЈП „СТРЕЖЕВО“ - 
БИТОЛА ВРЗ ОСНОВА НА РЕГУЛИРАН МАКСИ-
МАЛЕН ПРИХОД ОД ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-
ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД 

ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА 
 
1. Регулираниот максимален приход кој што ЈП 

„Стрежево“ - Битола може да го оствари со производс-
тво на електрична енергија во хидроелектраните „Стре-
жево“, „Биолошки минимум“, „Филтерница“ и „Довле-
џик“, а со кој што треба да се покријат трошоците за 
производство и да се обезбеди принос на капиталот во 
текот на 2006 година, изнесува 20.482.347,00 денари. 

Регулираниот максимален приход од став 1 на оваа 
точка треба да ги покрие трошоците за производство 
на 8.642.600 kWh електрична енергија до прагот на ди-
стрибутивниот систем.  

Производната цена на електричната енергија сог-
ласно став 1 и став 2 на оваа точка изнесува 2,3699 де-
нари/ kWh. 

2. Регулираниот максимален приход кој што ЈП 
„Стрежево“ - Битола може да го оствари со производс-
тво на електрична енергија во хидроелектраните „Стре-
жево“, „Биолошки минимум“, „Филтерница“ и „Довле-
џик“, а со кој што треба да се покријат трошоците за 
производство и да се обезбеди принос на капиталот во 
текот на 2007 година, изнесува 20.741.812,00 денари. 

Регулираниот максимален приход од став 1 на оваа 
точка треба да ги покрие трошоците за производство 
на 8.642.600 kWh електрична енергија до прагот на ди-
стрибутивниот систем.  

Производната цена на електричната енергија сог-
ласно став 1 и став 2 на оваа точка изнесува 2,4000 де-
нари/ kWh. 

3. Редовната контрола на усогласеноста на цената 
од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши во периодот од 
15 работни денови отпочнувајќи од 10 јануари 2007 го-
дина, заради што се задолжува ЈП „Стрежево“ – Битола 
до 10 јануари 2007 година до Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија да достави 
прелиминарни финансиски извештаји за дејноста про-
изводство на електрична енергија и аналитички прег-
лед на трошоците.   

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јули 2007 година. 

 
       Бр. 02-935/1                        Претседател, 
30 јуни 2006 година                    Славе Ивановски, с.р. 

    Скопје 
_______________________________________________ 

 
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

95. 
Врз основа на член 37, став 1, точка 5, член 85 и 

член 113 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. 
весник на Република Македонија” бр. 100/05), Советот 
за радиодифузија, на седницата одржана на ден 
19.05.2006 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ПРИ ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НОТО СНИМАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ 

НА ЕМИТУВАНАТА ПРОГРАМА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се уредуваат и дефини-

раат техничките услови за исполнување на обврската на 
радиодифузерите, како и на операторите на јавни кому-
никациски мрежи кои пренесуваат програмски сервиси, 
за задолжително снимање на излезниот сигнал, начинот 
на чувањето и доставувањето на снимките на емитува-
ните радио и телевизиските програмски сервиси.  

 
II. ЗА РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 

 
1. Снимање на радио програмските сервиси 

 
Член 2 

Радио програмскиот сервис што го емитуваат радио-
дифузерите може да го снимаат аналогно или дигитално, 
при што мора да бидат исполнети следниве критериуми: 

- да се снимаат двата аудио канала - стерео, неза-
висно еден од друг, без употреба на функции кои може 
да ги здружуваат каналите во еден заради постигнува-
ње одредено ниво на заштеда/компресија (моно 
(L+D)/2,  здружено стерео (joint stereo) и сл.); 

- уредот за снимање да го снима сигналот кој непо-
средно се испраќа кон уредите за емитување или подго-
товка за емитување (кодер, мултиплексер, предавател, 
линк и сл.). Врз овој сигнал не се врши никакво допол-
нително миксирање, вметнување на одредени аудио со-
држини или програмско електронско обликување.  

 
Член 3 

Снимањето на аналоген уред треба да ги задоволу-
ва следниве критериуми: 

- фреквенциската карактеристика од 50 Hz до 12,5 
kHz да не отстапува повеќе од ±3 dB; 

- односот сигнал/шум подобар од 45 dB;  
- линеарното преслушување помеѓу каналите да е 

подобро од 20 dB. 
Во случај на употреба на систем за редукција на 

шумот, може да се употребува само Dolby B систем за 
редукција на шумот. 

 
Член 4 

Снимањето на дигитален уред треба да ги задоволу-
ва следниве критериуми: 

- Фреквенциската карактеристика од 40 Hz до 15 
kHz да не отстапува повеќе од  ±3 dB; 

- Односот сигнал/шум подобар од 50 dB;  
- Линеарното преслушување помеѓу каналите да е 

подобро од 24 dB. 
При вршење на дигитално снимање: 
- не се дозволува употреба на преемфазис; 
- се дозволува употреба на компресија што ги задо-

волува барањата од првиот став на овој член, и која ќе 
овозможи целосна разбирливост на снимената програма; 

- се дозволува употреба на МП3 компресија  со ми-
нимум 32 kHz фреквенција на семплирање (sampling 
rate) и проток (bit-rate) од минимум 48 kbit/sec.  

За користење на други компресиони алгоритми (ко-
деци - codec), претходно треба да се упати барање до 
Советот за радиодифузија, кој би ги разгледал можно-
стите и квалитетот на тој кодек и би го одобрил него-
вото користење.  

 
2. Чување на снимките 

 
Член 5 

Чувањето на снимките на радио програмскиот сер-
вис мора да се врши на: 
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- аналогни магнетофонски аудио ленти или касето-
фонски аудио ленти со траење од максимум 90 минути 
или видео ленти со траење од максимум 180 минути, 
во случај кога се врши снимање со аналоген уред, при 
што лентите треба да ги задоволат техничките каракте-
ристики наведени во член 3 од овој Правилник; 

- каков било дигитален медиум кој може да ги задо-
воли барањата согласно член 4 од овој Правилник. 

Снимките од целокупна радио програма да се чува-
ат најмалку 30 дена, по емитувањето. 

 
3. Доставување на снимките  

Член 6 
Доставувањето на снимките на радио програмскиот 

сервис, по барање на овластен орган, да се врши на стан-
дардни аудио касети или на компакт дискови, на кои со-
држината може да биде впишана како регуларна ЦД ко-
пија или со користење на МП3 компресија. На обвивка-
та, како и на самиот носач на звукот (касетата или ком-
пакт дискот), мора да биде назначено името на радиоди-
фузерот и временскиот термин во којшто е снимана про-
грамата, како и евентуалната употреба на систем за ре-
дукција на шумот (Dolby B - само за касетите). 

 
III. ЗА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 

 
1. Снимање на телевизиските програмски сервиси и 

интерниот телевизиски канал  
Член 7 

Телевизискиот програмски сервис што го емитува-
ат радиодифузерите, како и интерниот телевизиски ка-
нал на операторите на јавна комуникациска мрежа, мо-
же да го снимаат аналогно или дигитално, при што мо-
ра да бидат задоволени следниве критериуми: 

- не е дозволено употреба на системи кај коишто 
доаѓа до испуштање на одредени рамки (frame-ови) при 
процесот на снимање (од типот на time-lapse аналогни-
те видео рикордери);  

- ако се емитува телевизискиот програмски сервис 
во стерео техника тогаш се снимаат двата аудио кана-
ла, независно еден од друг, без употреба на функции 
кои може да ги здружуваат каналите во еден, заради 
постигнување одредено ниво на заштеда/компресија 
(моно (L+D)/2, joint stereo и сл.);  

- уредот за снимање го снима сигналот кој непо-
средно се испраќа кон уредите за емитување или под-
готовка за емитување (кодер, мултиплексер, предава-
тел, линк и сл.).  

Врз овој сигнал не се врши никакво дополнително 
миксирање, вметнување на одредени видео или аудио 
содржини или програмско електронско обликување. 

 
Член 8 

Снимањето на аналоген уред треба да ги задоволу-
ва следниве критериуми: 

- сликата да биде минимум со стандарен VHS - PAL 
квалитет, при што се дозволува и користење на LP (Long 
Play - снимање со 2 пати поспора брзина) и EP (Extra 
Long Play - снимање со 3 пати поспора брзина) функци-
ите. Хоризонталната резолуција да биде со минимум 200 
линии, а односот сигнал/шум подобар од 40 dB.; 

- звукот да биде со фреквенциска карактеристика 
која од 100 Hz до 7 kHz нема да отстапува повеќе од ±3 
dB, а односот сигнал/шум да биде подобар од 40 dB.  

 
Член 9 

Снимањето на дигитален уред треба да ги задоволу-
ва следниве критериуми: 

- квалитетот на сликата минимум да го задоволува 
VHS-PAL квалитетот на слика (240 линии хоризонтал-
на резолуција и однос сигнал/шум подобар од 40 dB),  

- Звукот да биде според карактеристиките наведени 
во член 4 од овој Правилник.  

2. Чување на снимките 
 

Член 10 
Чувањето на снимките на телевизискиот програм-

скиот сервис мора да се врши на: 
- аналогни видео ленти со траење од максимум 180 

минути, во случај кога се врши снимање со аналоген 
уред, при што лентите треба да ги задоволат техничките 
карактеристики наведени во член 8 од овој Правилник; 

- каков било дигитален медиум (магнетна лента, 
хард диск, оптички диск и сл.) кој може да ги задоволи 
барањата за запис согласно член 9 од овој Правилник. 

Снимките од целокупна телевизиска програма, ра-
диодифузерите должни се да ги чуваат најмалку 30 де-
на, по емитувањето. 

 
3. Доставување на снимките 

 
Член 11 

Доставувањето на снимките на телевизискиот про-
грамски сервис, по барање на овластен орган, да се вр-
ши на стандардни ВХС видео касети, со траење од ма-
ксимум 180 минути. На обвивката, како и на самата ка-
сета, мора да биде наведено името на радиодифузерот 
или операторот на јавна комуникациска мрежа, вре-
менскиот термин во којшто е снимана програмата, како 
и брзината со која е снимана програмата (стандардна - 
SP, спора - LP или два пати поспора брзина - EP). 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила во рок од 3 месеци 
од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
   Бр. 03-1232/4                      Совет за радиодифузија 
19 мај 2006 година                на Република Македонија 

 Скопје                         Претседател, 
                                             Мирче Адамчевски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец јуни 2006 година не може да изнесува помалку од 
утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 

 
6.025 

02 Шумарство, искористување на шуми 
и соодветни услужни активности 

 
7.305 

05 Улов на риба, одгледување на риби и  
услужни активности во рибарството 

 
8.451 

10 Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

 
3.261 

11 Вадење на сурова нафта и приро-
ден гас и услужни активности во 
производството на нафта и гас, 
освен истражувања 

 
 

0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 10.282 
14 Вадење на други руди и камен 9.762 
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15 Производство на прехранбени  
производи и пијалаци 

 
9.322 

16 Производство на тутунски произ-
води и ферментација на тутун 

 
7.255 

17 Производство на текстилни ткаенини 4.468 
18 Производство на облека; дорабо-

тка и боење на крзно 3.275 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

 
 

2.689 
20 Преработка на дрво, производи од 

дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

 
5.392 

21 Производство на целулоза, хартија  
и производи од хартија 

 
7.493 

22 Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на снимени медиуми 

 
9.509 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 

 
13.146 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

 
12.861 

25 Производство на производи од гу-
ма и производи од пластични маси 

 
2.836 

26 Производство на производи од 
други неметални минерали 

 
9.735 

27 Производство на основни метали 9.917 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

 
 

5.309 
29 Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 
 

8.378 
30 Производство на канцелариски ма-

шини и компјутери 
 

10.244 
31 Производство на електрични ма-

шини и апарати, неспомнати на 
друго место 

 
7.102 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 

 
5.498 

33 Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

 
11.945 

34 Производство на моторни возила,  
приколки и полуприколки 

 
5.526 

35 Производство на други сообраќај-
ни средства 

 
8.492 

36 Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомна-
ти на друго место 

 
3.974 

37 Рециклажа 3.613 
40 Снабдување со електрична енерги-

ја, гас, пареа и топла вода 
 

14.793 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
 

8.311 
45 Градежништво 6.216 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

 
 

10.766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

 
 

10.944 
52 Трговија на мало, освен трговија 

со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

 
 
 

5.868 
55 Хотели и ресторани 7.143 
60 Копнен сообраќај, цевоводен 

транспорт 6.579 
61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 18.152 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

 
 

12.111 
64 Поштенски активности и телеко-

муникации 13.820 
65 Финансиско посредување, освен  

осигурување и пензиски фондови 
 

16.532 
66 Осигурување и реосигурување, 

пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

 
 

19.367 
67 Помошни активности во финанси-

ското посредување 23.683 
70 Активности во врска со недвижен 

имот 11.053 
71 Изнајмување на машини и опрема 

без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

 
 

5.880 
72 Компјутерски и сродни активности 10.016 
73 Истражување и развој 9.003 
74 Други деловни активности 7.996 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
 

10.430 
80 Образование 7.777 
85 Здравство и социјална работа 7.856 
90 Отстранување на отпадни води и ѓу-

бре, санитарни и слични активности 
 

7.582 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 
 

10.921 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 
 

7.193 
93 Други услужни дејности 8.431 
95 Дејност на домаќинствата како ра-

ботодавачи на домашен персонал 
 

0 
96 Неиздиференцирани дејности на при-

ватните домаќинства за производство 
на стоки за сопствени потреби                 

 
 

0 
97 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за извршу-
вање услуги за сопствени потреби       

 
 

0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

       
    Месечно даночно ослободување 2.966. 
   
                                                                Министер, 
                                                   Стевчо Јакимовски, с.р. 
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