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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1491. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

БРАЗИЛ 
 

I 
Г. Ивица Боцевски се поставува на должноста вон-

реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Федеративна Република Бразил, со седиште 
во Бразилија. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 45 Претседател 

25 март 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1492. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАН-
СИИ-УПРАВАТА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за финансии-
Управата за имотно-правни работи, се дава на трајно 
користење без надоместок недвижна ствар-деловен 
простор, кој се наоѓа на ул. „Пазар“ во Гевгелија, на 
КП 3423, КО Гевгелија,  запишан во Имотен лист бр. 
102302, сопственост на Република Македонија и тоа 
зграда бр. 3, намена на зграда и други објекти В4-1, 
влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда ДП, со внатрешна површина од 109 м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2048/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1493. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
ФИНАНСИИ -УПРАВАТА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ  

РАБОТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Министерството за финансии-

Управата за имотно-правни работи, се даваат на трајно 
користење без надоместок недвижни ствари-деловни 
простории, кои се наоѓаат на ул. „Димитар Влахов“ во 
Берово, на КП 2281, КО Берово, запишани во Имотен 
лист бр. 58974, сопственост на Република Македонија 
и тоа: 

-  зграда бр. 1, намена на зграда и други објекти В4-
10, влез 1, кат ПР, број 11, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда ДП, со  внатрешна површина од 14м2 ; 

-  зграда  бр.1, намена на зграда и други објекти В4-
10, влез 1, кат ПР, број 12, намена на посебен/заеднич-
ки дел од зграда ДП, со внатрешна  површина од 13м2 ; 

-  зграда  бр. 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, кат ПР, број 13,  намена на посебен/заед-
нички дел од зграда ДП, со  внатрешна површина од 
13м2 ; 

-  зграда  бр. 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, кат ПР, број 14,  намена на посебен/заед-
нички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 
14м2 и 

-  зграда  бр. 1, намена на зграда и други објекти 
В4-10, влез 1, кат ПР, број 15, намена на посебен/заед-
нички дел од зграда ДП, со  внатрешна површина од 
17м2. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2048/2 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1494. 
Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за ми-

нерални суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА РЕ-
ГИОНАЛЕН ПАТ „P 29272 (СТАРА ОЗНАКА P-
102) ОПАЕ-СТАНЧИЌ-ГРАНИЦА СО КОСОВО“ 
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА 
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПА-
ТИШТА НА  ЛОКАЛИТЕТОТ   „ЕЗЕРСКИ   РИД“, 

ОПШТИНА ЛИПКОВО 
 
1.  На Јавното претпријатие за државни патишта се 

доделува концесија за експлоатација за потребите за 
изградба на регионален пат „P 29272 (стара ознака P-
102) Опае-Станчиќ-граница со Косово“ на минерална 
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суровина – варовник на локалитетот „Езерски рид“, оп-
штина Липково, со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно пов-
рзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
 X 

Т-1 7546756 4673198 

Т-2 7546673 4673232 

Т-3 7546642 4673288 

Т-4 7546664 4673316 

Т-5 7546703 4673327 

Т-6 7546718 4673319 

Т-7 7546829 4673464 

Т-8 7546904 4673423 

Т-9 7546920 4673339 

Т-10 7546872 4673276 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 

0.038686 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 

1 на оваа одлука  е до 11.06.2016 година. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-

ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на 

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 

определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-

говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

                                                        

Бр. 42-2053/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1495. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 

153/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ГРАДСКА ОПШТА  

БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ„ -  СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 

 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Градска општа болница „8-ми Септември„ 
- Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Градска оп-
шта болница „8-ми Септември„ - Скопје, со кој се уре-
дуваат правата и обврските за движните ствари од член 
1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2055/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1496. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - 

КОЧАНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
 
 
 
 
 
   
 

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

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Општа болница - Кочани. 
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Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - Кочaни, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2062/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1497. 
Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот 

за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 
81/08, 158/10, 43/14, 15/15, 153/15 и 27/16), Владата на 
Република Македонија на седницата одржана на 
22.3.2016 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ  

ЗА 2015 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на 

Фондот за осигурување на депозити за 2015 година, 
УО бр.02- 82/1, усвоена од Управниот одбор на Фондот 
за осигурување на депозити, на седницата, одржана на 
19.2.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2063/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1498. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА  РАЗВОЈНА ЗОНА „КИЧЕВО“  

 
Член 1 

Со оваа одлукa се дава согласност на Правилата за 
условите за користење на Технолошко индустриската 
развојна зона „Кичево“ бр. 01-163/1 од 21.1.2016 го-
дина, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони на седница од-
ржана на 21.1.2016 година. 

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

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

 
Бр. 42-2070/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1499. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот 

за  технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15  и 30/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛАТА ЗА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКАТА  РАЗВОЈНА  ЗОНА „СТРУГА“ 

 
Член 1 

Со оваа одлукa  се дава согласност на Правилата за 
условите за користење на Технолошко индустриската 
развојна зона „Струга“ бр.01-162/1 од 21.1.2016 година, 
донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за техно-
лошки индустриски развојни зони на седницата одржа-
на на 21.1.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2070/2 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1500. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот 

за  технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана  на 
22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИ-
КОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „КИЧЕВО” НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „КИЧЕВО“ 
 

Член 1 
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот 

на основачот на ТИРЗ „Кичево“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Кичево“ бр. 
01-163/2 од 21.1.2016 година, донесен од Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони на седница одржана на 21.1.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2070/3 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 



28 март 2016  Бр. 58 - Стр. 7 

 
 

 

1501. 
Врз основа на член 12 став (4) алинеја 8 од Законот 

за  технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 
129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана  на 
22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИ-
КОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУГА“ НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН  

КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУГА“ 
 

Член 1 
Со оваа одлукa се дава согласност на Тарифникот 

на основачот на ТИРЗ „Струга“ на надоместоци за из-
вршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Струга“ бр. 
01-162/2 од 21.1.2016 година, донесен од Управниот 
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски раз-
војни зони на седница одржана на 21.1.2016 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2070/4 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1502. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна спостве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на  Република Македонија“, бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

НЕГОТИНО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар и тоа:  

- патничко моторно возило марка Пежо 306, број на 
шасија: VF37ANFZ231121935, број на мотор: PSA 
NFZ10FX1C165068, регистарска ознакa: SK683UN, го-
дина на производство: 1996, работна зафатнина на мо-
торот: 1587см3, сила на моторот: 65 kW/ks, боја на ка-
росеријата: сина металик. 

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење, без надомест на Јавната здрав-
ствена установа -  Здравствен дом  Неготино. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движната ствар  од член 1 од оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2080/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1503. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна спостве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА  ЈАВНАТА  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - ЗДРАВСТВЕН ДОМ  

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа: 

- патничко моторно возило марка FORD FIESTA 
1.3, број на мотор WP55854, број на шасија WF0AXX-
GAJAWP55854, регистарска ознака KA 4509 AB, годи-
на на производство 1998, работна зафатнина  на мото-
рот 1289 см3, сила на моторот 44 kW/ks, боја на каро-
серијата црвена/74.  

 
Член 2 

Движната ствар  од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење, без надомест на Јавната здрав-
ствена установа -  Здравствен дом  Штип. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Штип, со кој се уредуваат  правата и обврските за 
движната ствар   од член 1  од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2081/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1504. 
Врз основа на член 99 став (9) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија” 
бр.99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 
199/14, 146/15 и 31/16), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 22.3.2016  година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТ 
Г.П. 4.40  НА УЛ„БУКУРЕШКА“ ББ ВО СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 
утврдување продажни цени за објект Г.П. 4.40 на ул. 
„Букурешка“ бб во Скопје бр.02-2454/8-2 од 23.2.2016 
година, донесена од Одборот на директори на Акцио-
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нерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката-Скопје. 
 

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

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

 
Бр. 42-2082/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1505. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна спостве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на  Република Македонија“ бр. 78/15,  
106/15 и 153/15), Владата на  Република Македонија, 
на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА  ЈАВНАТА  ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА-ЗДРАВСТВЕН ДОМ БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа:  

- патничко моторно возило марка OPEL OMEGA B 
V6, број на шасија WOLOVBP69W1104081, број на мо-
тор X30XE08254595, регистарска ознака SK 305 JO, го-
дина на производство 1998, работна зафатнина  на мо-
торот 2962см3, сила на моторот 155 kW/ks, боја на ка-
росеријата  трула вишна.  

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава  
на трајно користење, без надомест на Јавната здрав-
ствена установа -  Здравствен дом  Битола. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа - Здравствен 
дом Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар   од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-2083/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1506. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.3.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТ-
ВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА 
БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА 
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ  
ХИДРОСИСТЕМ „ЗЛЕТОВИЦА“ -  ПРОБИШТИП 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 
претпријатие за извршување на водостопански дејнос-
ти Хидросистем „Злетовица“ – Пробиштип, бр.02-
168/31 од 19.2.2016 година, донесена од Управниот од-
бор на ова Јавно претпријатие, на седницата, одржана 
на 19.2.2016 година. 

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

 
Бр. 42-2094/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________             

1507. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“, 78/15, 106/15 и 
153/15 ), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВ-
СТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИ-
КА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БО-
ЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕН-
ЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 
здравствена установа Универзитетска клиника за тора-
кална и васкуларна хирургија Скопје му престанува ко-
ристењето на движнaта ствар: 

 
   
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за трауматологија, 
ортопедски болести, анестезија, реанимација, интен-
зивно лекување и ургентен центар Скопје. 

 
Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Уни-
верзитетска клиника за торакална и васкуларна хирур-
гија Скопје склучува договор со директорот на Јавната 
здравствена установа Универзитетска клиника за трау-
матологија, ортопедски болести, анестезија, реанима-
ција, интензивно лекување и ургентен центар Скопје, 
со кој се уредуваат  правата и обврските за движнaта 
ствар од член 1 од оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2122/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1508. 
Врз основа на член 87 став (5) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15 и 31/16), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУ-
ВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – 

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Акционерско друштво за изград-

ба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење за Републиката – Скопје, се прене-
сува право на сопственост на градежно земјиште соп-
ственост на Република Македонија со вкупна површи-
на од 739м2, наменето за изградба на објекти предви-
дени со Програмата за работа на АД за изградба и сто-
панисување со станбен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката-Скопје, кое претставува 
КП.бр.3060/10 КО Карпош со површина од 85м2 и 
КП.бр.3060/13 КО Карпош со површина од 654м2, за-
пишани во Имотен лист бр.56787, согласно Извод од 
Детален урбанистички план за дел од населба Тафтали-
џе 1, Тафталиџе 1 север-југ, издаден од општина Кар-
пош, донесен со Одлука бр.07-3743/1 од 08.06.2012 го-
дина, заради изградба на објект со намена А2 – Дому-
вање во станбени згради. 

 
Член 2 

Правото на сопственост на градежното земјиште од 
член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-2137/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1509. 
Врз основа на член 9 од Законот за основање на 

Агенцијата за поттикнување  на развојот на земјодел-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.3/98 и 43/14), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 22.3.2016 година,  донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРЕСМЕТКА 
ЗА 2015 ГОДИНА НА  АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ 

НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
 
1. Со оваa одлука се потврдува Годишната пресмет-

ка за 2015 година на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството бр.02-73/4, донесена од 
Управниот oдбор на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството на 25.2.2016 година. 

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

 
Бр. 42-2171/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1510. 
Врз основа на член  33-н  став (4) од Законот за тех-

нолошки индустриски развојни зони (“Службен весник 
на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 
139/09 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 
173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 
СОПСТВЕНОСТ НА ОБЈЕКТИ И НА ДРУГИ ОБ-
ЛИГАЦИОНИ ОБВРСКИ И ПРАВА ОД ДОГОВО-
РОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА 

РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 
 

Член 1 
Во Oдлуката за давање согласност за пренос на соп-

ственост на објекти и на други облигациони обврски и 
права од договорот за долготраен закуп на градежно 
земјиште во технолошко индустрискта развојна зона 
Скопје 1 ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 218/15) во член 1 зборовите „и бр.09-1306/1 од 
21.10.2014 година“ се заменуваат со зборовите „бр.09-
1306/1 од 21.10.2014 година и бр. 09-129/1 од 15.1.2016 
година“, а зборовите „Делфи електронски системи Ма-
кедонија ДООЕЛ Скопје“ се заменуваат со зборовите 
„Делфи електроник системс Македонија ДООЕЛ 
Скопје“.  

 
Член 2 

Во членот 2 во ставот 1 алинеја 2 сврзникот „и “ се 
заменува со запирка и се додаваат четири нови алинеи 
5, 6, 7 и 8 кои гласат: 

- „ зграда бр.3 со намена Е24, и намена на посебен/ 
заеднички дел од зграда ДП, влез 1, кат ПО, број 1, ло-
цирана на КП 602/6 на адреса ул. „Бунарџик“ 
бр.ТИРЗ/41, со волумен од 12 м3; („Пречистителна ста-
ница“), 

- зграда бр.4 со намена Е24, и намена на посебен/ 
заеднички дел од зграда ДП влез 1, кат ПО, број 1, ло-
цирана на КП 602/6 на адреса ул. „Бунарџик“ 
бр.ТИРЗ/41, со волумен од 12 м3; („Пречистителна ста-
ница“), 

- зграда бр.5 со намена Е24, и намена на посебен/ 
заеднички дел од зграда ДП, влез 1, кат ПО, број 1, ло-
цирана на КП 602/6 на адреса ул. Бунарџик 
бр.ТИРЗ/41, со волумен од 4 м3; („Пречистителна ста-
ница“), 
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- зграда бр.6 со намена Е24, и намена на посебен/ 
заеднички дел од зграда ДП влез 1, кат ПО, број 1, ло-
цирана на КП 602/6 на адреса ул. „Бунарџик“ 
бр.ТИРЗ/41, со волумен од 1 м3 („Пречистителна ста-
ница“) и“ 

Во ставот 2 зборовите „Делфи електронски системи 
Македонија ДООЕЛ Скопје“ се заменуваат со зборови-
те „Делфи електроник системс Македонија ДООЕЛ 
Скопје“.  

 
Член 3 

Членот 3 се менува и гласи: 
Согласноста за пренесување на обврските и правата 

од Договорот за долготраен закуп на градежно земјиш-
те бр.04-902/1 од 8.6.2007 година, бр.09-1306/1 од 
21.10.2014 година и 09-129/1 од 15.1.2016 година се од-
несува на Градежното земјиште кое претставува КП 
602/6 за КО Бунарџик со вкупна површина од 53.997 
м2, евидентирано во  Имотен лист број 1, сопственост 
на Република Македонија, од кои 47.877 м2 претставу-
ва градежно изградено земјиште, 5.509 м2 е земјиште 
под зграда бр.1, 607 м2 е земјиште под зграда бр.2, 1 
м2 е земјиште под зграда бр.3, 1 м2 е земјиште под 
зграда бр.4,  1 м2 е земјиште под зграда бр.5, 1 м2 е 
земјиште под зграда бр.6 кое се дава во долготраен за-
куп за временски период во траење од 50 години, сме-
тано од денот на склучување на Анекс бр. 2 кон  Дого-
ворот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-
902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 
година. 

  
Член 4 

Во членот 4 во алинејата 1  бројот „5.399,8“ се заме-
нува со бројот „5.399, 7“. 

Во алинејата 3 бројот „26.999“ се заменува со бро-
јот „26.998,5 “. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 42-2206/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1511. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 
година, донесе 

                                                     
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ME-
ТОДИЈА АНДОНОВ ЧЕНТО ВО СЕЛО МРЗЕНЦИ  

KO МРЗЕНЦИ ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на улица 
Meтодија Андонов Ченто во село Мрзенци KO Мр-
зенци, општина Гевгелија. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 605м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-2243/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1512. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана 22.3.2016 го-
дина, донесе                                                                                

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МАЛА ХИД-
РОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ВРАНОВСКА СО 
РЕФ.БР.312 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО ГОРНО 

ВРАНОВЦИ ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на проект за инфраструктура за изградба на линиска 
инфраструктурна градба за мала хидроелектрична цен-
трала Врановска со реф. бр.312 и придружни објекти 
КО Горно Врановци, општина Чашка. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 862 м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-2244/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1513. 
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-
ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Ц.О. – СКОПЈЕ 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување на Статутот на Јавното прет-
пријатие Службен весник на Република Македонија 
ц.о. – Скопје бр. 01-1220/1 од 24.2.2016 година, донесе-
на од Управниот одбор на Јавното претпријатие Служ-
бен весник на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 24.2.2016 година. 

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

 
Бр. 42-2256/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1514. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1– 
Домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр.1661/1; КП 
бр.1661/3; КП бр.1662; КП бр.1663; КП бр.1664; КП 
бр.1666; КП бр.1667 запишани во Имотен лист бр.58 за 
КО Злетово, и КП бр.1665 запишана во Имотен лист 
бр.250 за КО Злетово, во Општина Пробиштип, преку 
изработка на урбанистичко планска документација за 
градби од посебен интерес.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2370/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1515. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 
106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 
215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 22.3.2016 година, донесе                                                                     

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б2-ГО-
ЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ КО ТЕТОВО-ВОН 

Г.Р. ОПШТИНА ТЕТОВО 
  

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Б2-големи трговски еди-
ници КО  Тетово-вон г.р., општина Тетово. 

  
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-2399/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1516. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕ-
РЕС ЗАРАДИ  ИЗРАБОТКА  НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа oдлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена A1 – 
домување во станбени куќи, компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена и градби од гру-
пите на класи на намени Б - комерцијални и деловни 
намени и Д - зеленило, спорт, рекреација и меморијал-
ни простори кои е потребно да се предвидат во рамки 
на КП бр. 668, запишана на Имотен лист  бр.607 за КО 
Зелениково; КП бр.201/1 запишана на Имотен лист 
бр.60 за КО Зелениково; КП бр. 201/2, запишана на 
Имотен лист бр.236 за КО Зелениково; КП бр.2/2 запи-
шана на Имотен лист бр.535 за КО Зелениково; КП 
бр.13, запишана на Имотен лист  бр.52 за КО Орешани; 
КП бр.5 запишана на Имотен лист бр.52 за КО Оре-
шани; КП бр.8 запишана на Имотен лист  бр.52 за КО 
Орешани; КП бр.929/2 запишана на Имотен лист бр.52 
за КО Орешани; КП бр.10 запишана на Имотен лист  
бр.47 за КО Орешани;  КП бр.14, запишана на Имотен 
лист  бр.47 за КО Орешани; КП бр.4 запишана на Имо-
тен лист  бр.47 за КО Орешани; КП бр.7, запишана на 
Имотен лист  бр.47 за КО Орешани; КП бр.9, запишана 
на Имотен лист бр.47 за КО Орешани,  преку изработка 
на Урбанистичко планска документација за градби од 
посебен интерес. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2413/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1517. 
Врз основа на член 57 алинеа 2 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСОТ ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС 
СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО 
КОНФЕРЕНЦИСКО ТОЛКУВАЊЕ НА ФИЛО-
ЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВО 
СКОПЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ  ВО  УЧЕБНАТА  2016/2017  

ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Kонкурсот 

за запишување студенти на втор циклус студии на сту-
диската програма по конференциско толкување на Фи-
лолошкиот факултет „Блаже Конески“ на Универзите-
тот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 
2016/2017 година утврден врз основа на Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје бр. 02-212 од 22.2.2016 година, до-
несена на 202-та седница, одржана на 22.2.2016 година. 

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

   
Бр. 42-2432/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1518. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 –
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр. 1898/1 запишана на 
Имотен лист бр.308 за КО Бајково, во општина Ново 
Село, преку изработка на Урбанистичко планска доку-
ментација за градби од посебен интерес.  

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

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

 
Бр. 42-2523/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1519. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи, компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена и градби од гру-
пите на класи на намени Б-комерцијални и деловни деј-
ности, В-јавни институции и Д–зеленило, спорт, рекре-
ација и меморијални простори, кои е потребно да се 
предвидат во рамки на КП бр. 1045/1, запишана на 
Имотен лист бр.763 за КО Демир Капија, преку изра-
ботка на урбанистичко планска документација за град-
би од посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2586/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1520. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр. 2481, запишана на 
Имотен лист бр.1 за КО Лозово, преку изработка на ур-
банистичко планска документација за градби од посе-
бен интерес. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2588/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1521. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи со компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на плански опфат утврден со 
Измени и дополнувања на деталниот урбанистички 
план за  Демир Хисар, општина Демир Хисар, донесен 
со Одлука на Собранието на општина Демир Хисар, 
бр.08-1290/1 од 23.11.1990 година, преку изработка на 
урбанистичко планска документација за градби од по-
себен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2648/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1522. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, како и градби од 
група на класи на намена Б-комерцијални и деловни 
намени, градби од група на класи на намена В-јавни 
институции, градби од група на класи на намена Г-про-
изводство, дистрибуција и сервиси и градби од групата 
на класи на намена Д–зеленило, спорт, рекреација и 

меморијални простори, кои е потребно да се предвидат 
во рамки на КП бр.938/1, запишана на Имотен лист бр. 
543 во КО Лавци, преку изработка на урбанистичко 
планска документација за градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2649/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1523. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБА ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС  ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градба од посебен интерес се 

утврдува градбата со основна класа на намена Е2 - кат-
на гаража, која е потребно да се предвиди во рамки на 
КП бр. 9602/1 запишана на Имотен лист бр. 50240 за 
КО Центар 1; КП бр. 9602/3  запишана на Имотен лист 
бр. 40667 за КО Центар 1; КП бр. 9602/4 запишана на 
Имотен лист бр.101697 за КО Центар 1 и КП бр. 9602/5 
запишана на Имотен лист бр. 101687 за КО Центар 1, 
преку изработка на урбанистичко планска документа-
ција за градби од посебен интерес.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2689/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1524. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 – 
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр.5705/1 запишана на 
Имотен лист бр.218 за КО Соколарци и на КП бр.5706 
запишана на Имотен лист бр.218 за КО Соколарци, во 
општина Чешиново-Облешево, преку изработка на ур-
банистичко планска документација за градби од посе-
бен интерес.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2693/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1525. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр. 2262, запишана во 
Имотен лист бр. 100414 во КО Кривогаштани, КП 
бр.2356, запишана во Имотен лист бр.782 во КО Кри-
вогаштани-вон град, КП бр.2086, КП бр.2096, КП 
бр.2097/1,  КП бр.2355/1, КП бр.2355/2,  КП бр.2338,  
КП бр.2340,  КП бр.2341,  КП бр.2342, КП бр.2343, КП 
бр.2344, КП бр.2345, КП бр.2346, КП бр.2347, КП 
бр.2348, КП бр.2349, запишани во Имотен лист бр.262 
во КО Кривогаштани-вон град, преку изработка на ур-
банистичко планска документација за градби од посе-
бен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1526. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ  ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена A1 - 
домување во станбени куќи, компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена и градби од гру-
пите на класи на намени Б - комерцијални и деловни 
намени, В - јавни институции и Д - зеленило, спорт, 
рекреација и меморијални простори, кои е потребно да 
се предвидат во рамки  на КП бр. 1786/1  запишана на 
Имотен лист  бр. 9204 за КО Ново Село, на  КП бр. 
1787/3 запишана на Имотен лист  бр. 94932 за КО Ѓор-

че Петров 3, на КП бр. 1787/2  запишана на Имотен 
лист  бр. 94514 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 1787/1  
запишана на Имотен лист  бр. 9204 за КО Ѓорче Петров 
3, на КП бр. 1786/4  запишана на Имотен лист  бр. 
91704 за КО Ново Село, на КП бр. 1786/2  запишана на 
Имотен лист  бр. 91463 за КО Ново Село, на КП бр. 
1786/3 запишана на Имотен лист  бр. 94932 за КО Ново 
Село, на дел од КП бр. 494/34  запишана на Имотен 
лист  бр. 91700 за КО Ново Село, на дел од КП бр. 
494/33 запишана на Имотен лист  бр.91699 за КО Ново 
Село, на дел КП бр. 494/39  запишана на Имотен лист  
бр. 91259 за КО Ново Село, на КП бр. 2067 запишана 
на Имотен лист  бр. 60158 за КО Ѓорче Петров 3, на 
КП бр. 2071  запишана на Имотен лист  бр. 7505  за КО 
Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2072  запишана на Имотен 
лист  бр. 7657 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2076  
запишана на Имотен лист  бр.8781 за КО Ѓорче Петров 
3, на КП бр. 2074  запишана на Имотен лист  бр. 50603 
за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2080  запишана на 
Имотен лист  бр. 2359 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2100  запишана на Имотен лист  бр. 2352 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2087  запишана на Имотен лист  
бр. 9075 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2082 запиша-
на на Имотен лист  бр.9073 за КО Ѓорче Петров 3, на 
КП бр. 2083  запишана на Имотен лист  бр.9073 за КО 
Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2085   запишана на Имотен 
лист  бр.9074 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2094  за-
пишана на Имотен лист  бр.4335 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 1787/1  запишана на Имотен лист  бр.9204 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2099  запишана на Имо-
тен лист  бр.4380 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2070  
запишана на Имотен лист  бр.7504 за КО Ѓорче Петров 
3, на КП бр. 2073  запишана на Имотен лист  бр.60157 
за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2077  запишана на 
Имотен лист  бр.8752 за  КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2075  запишана на Имотен лист  бр.8780 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2081  запишана на Имотен лист  
бр.50643 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр.2078  запи-
шана на Имотен лист  бр.2361 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 2090  запишана на Имотен лист  бр.60165 за 
КО Ѓорче Петров 3 на КП бр. 2092  запишана на Имо-
тен лист  бр. 4334 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2086  запишана на Имотен лист бр.60164 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2084  запишана на Имотен лист  
бр.60163 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 13439  запи-
шана на Имотен лист  бр.9119 за КО Ѓорче Петров 3 на 
КП бр. 2096  запишана на Имотен лист  бр.4347 за КО 
Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2088  запишана на Имотен 
лист  бр.9059 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2097  за-
пишана на Имотен лист  бр.4381 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 2098  запишана на Имотен лист  бр.4382 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2057  запишана на Имо-
тен лист  бр.52352 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
1809  запишана на Имотен лист  бр.7600 за КО Ново 
Село, на дел од КП бр. 1794  запишана на Имотен лист  
бр.11 за КО Ново Село, на  дел од КП бр. 1790  запиша-
на на Имотен лист  бр.11840 за КО Ново Село, на КП 
бр. 1789  запишана на Имотен лист  бр.7395 за КО Но-
во Село, на КП бр. 1788  запишана на Имотен лист  
бр.51289 за КО Ново Село, на КП бр. 2062  запишана 
на Имотен лист  бр.7507 за КО Ново Село, на КП бр. 
2061 запишана на Имотен лист  бр.7508 за КО Ново 
Село, на КП бр. 2059  запишана на Имотен лист  
бр.7669 за КО Ново Село, на КП бр. 2060  запишана на 
Имотен лист  бр.7669 за КО Ново Село, на КП бр. 2066 
запишана на Имотен лист  бр.52203 за КО Ново Село, 
на КП бр. 2065 запишана на Имотен лист  бр.52202 за 
КО Ново Село, на КП бр. 2063 запишана на Имотен 
лист  бр.52201 за КО Ново Село, на КП бр. 2168 запи-
шана на Имотен лист  бр.9055 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 2169 запишана на Имотен лист  бр.8394 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2070 запишана на Имо-
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тен лист  бр.7504 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2071 
запишана на Имотен лист  бр.7505 за КО Ѓорче Петров 
3, на КП бр. 2072 запишана на Имотен лист  бр.7657 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2173 запишана на Имо-
тен лист  бр.60157 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2182 запишана на Имотен лист  бр.51112 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2177 запишана на Имотен лист  
бр.51113 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2179 запи-
шана на Имотен лист  бр.51111 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 2180 запишана на Имотен лист  бр.51114 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2181 запишана на Имо-
тен лист  бр.51110 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2183 запишана на Имотен лист  бр.2188 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2189 запишана на Имотен лист  
бр.898 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2088 запишана 
на Имотен лист  бр.3099 за КО Ѓорче Петров 3, на КП 
бр. 2187 запишана на Имотен лист  бр.51120 за КО 
Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2186 запишана на Имотен 
лист  бр.8389 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2185 за-
пишана на Имотен лист  бр.6576 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 2184 запишана на Имотен лист  бр.36997 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2167/4 запишана на 
Имотен лист бр.94945 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2167/3 запишана на Имотен лист  бр.94944 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2167/2 запишана на Имотен лист  
бр.9082 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2167/1 запи-
шана на Имотен лист  бр.94947 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 2178 запишана на Имотен лист  бр.94942 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2176 запишана на Имо-
тен лист  бр.8764 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2165 
запишана на Имотен лист бр.9058 за КО Ѓорче Петров 
3, на КП бр. 2164/2 запишана на Имотен лист бр.94939 
за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2163/2 запишана на 
Имотен лист бр.94938 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2164/1 запишана на Имотен лист бр.9081 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2162 запишана на Имотен лист 
бр.9054 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2152  запиша-
на на Имотен лист  бр.9049 за КО Ѓорче Петров 3, на 
КП бр. 2156 запишана на Имотен лист  бр.57541 за КО 
Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2155  запишана на Имотен 
лист  бр.7544 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2154 за-
пишана на Имотен лист бр.7541 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 2153  запишана на Имотен лист  бр.7542 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2151  запишана на Имо-
тен лист  бр.51235 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2140  запишана на Имотен лист  бр.3170 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2141 запишана на Имотен лист  
бр.2594 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2142 запиша-
на на Имотен лист  бр.2590 за КО Ѓорче Петров 3, на 
КП бр. 2144  запишана на Имотен лист  бр.2587 за КО 
Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2146  запишана на Имотен 
лист  бр.2591 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2147  за-
пишана на Имотен лист  бр.53170 за КО Ѓорче Петров 
3, на КП бр. 2148  запишана на Имотен лист  бр.52590 
за КО КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2139  запишана на 
Имотен лист  бр.7543 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2104 запишана на Имотен лист  бр.7711 за КО Ѓорче 
Петров 3, на КП бр. 2102  запишана на Имотен лист  
бр.53195 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2054  запи-
шана на Имотен лист  бр.7709 за КО Ѓорче Петров 3, 
на КП бр. 2055  запишана на Имотен лист  бр.57507 за 
КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2053  запишана на Имо-
тен лист  бр.57508 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 
2105  запишана на Имотен лист  бр.50332 за КО Ѓорче 
Петров 3, на дел од КП бр. 3769/1 запишана на Имотен 
лист  бр.94137 за КО Ѓорче Петров 3, на КП бр. 2107 
запишана на Имотен лист  бр.50334 за КО Ѓорче Пет-
ров 3, на КП бр. 2050  запишана на Имотен лист  
бр.11833 за КО Ново Село, на КП бр. 2056  запишана 
на Имотен лист  бр.7409 за КО Ѓорче Петров 3, на КП 
бр. 2057 запишана на Имотен лист  бр.7756 за КО Ново 
Село, на КП бр. 2058 запишана на Имотен лист  

бр.7506 и Имотен лист  бр.91726 за КО Ново Село, на 
КП бр. 2049  запишана на Имотен лист  бр.7706 за КО 
Ново Село, на КП бр. 2048  запишана на Имотен лист  
бр.7705 за КО Ново Село, и на КП бр. 1810 запишана 
на Имотен лист бр.11835 за КО Ново Село, во Општи-
на Ѓорче Петров преку изработка на урбанистичко 
планска документација за градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/2 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1527. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ  ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 –
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр.2384 запишана на 
Имотен лист бр.2026 за КО Пехчево, преку изработка 
на урбанистичко планска документација за градби од 
посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/3 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1528. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена A1 – 
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр. 12/2 запишана на 
Имотен лист бр. 515 за КО Арачиново.  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-2695/4 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1529. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ  ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр.3297 запишана во 
Имотен лист бр.4, КП бр. 3289 и  КП бр. 3290, запиша-
ни во Имотен лист бр.9, КП бр. 3288 и КП бр. 3296, за-
пишани во Имотен лист бр.10, КП бр. 3293,                          
КП бр. 3294, КП бр. 3295, КП бр. 3298, КП бр. 3300, 
КП бр. 3301 и КП бр. 3302, запишани во Имотен лист 
бр.1927 за КО Ресен, преку изработка на урбанистичко 
планска документација за градби од посебен интерес.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/5 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1530. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА  НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена A1 – 
домување во станбени куќи, компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена и градби од гру-
пите на класи на намени Б-комерцијални и деловни на-
мени и Д-зеленило, спорт, рекреација и меморијални 
простори, кои е потребно да се предвидат во рамки  на  
Блок 1, Блок 2, Блок 3, Блок 4, Блок 5 и Блок 6 опреде-
лени со Урбанистички план вон населено место „Клуч-
ка Стопански двор, разработка на урбана единица Б, 
Општина Ѓорче Петров – Скопје“, донесен со Одлука 
на Совет на Општина Ѓорче Петров бр. 07-42/3 од 
22.01.2010 година, преку изработка на урбанистичко 
планска документација за градби од посебен интерес. 

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

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

 
Бр. 42-2695/6 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1531. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ  ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр. 1394/1, запишана 
во Имотен лист бр.654, КП бр. 1394/3, КП бр. 1394/4, 
КП бр. 1395/5, КП бр. 1394/6, КП бр. 1394/7, КП бр. 
1394/8, запишани во Имотен лист бр.744 во КО Но-
ваци-вон град,  преку изработка на урбанистичко план-
ска документација за градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/7 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1532. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр. 4342, КП бр. 4337, 
КП бр. 4343, КП бр. 4354, КП бр. 4344, КП бр. 4378, 
КП бр. 4334, КП бр. 4333, КП бр. 4331, КП бр. 4330, 
КП бр. 4327, КП бр. 4325, КП бр.  4324, КП бр.  4326, 
КП бр. 4490, КП бр.  4491, КП бр. 4492, КП бр. 4497, 
КП бр.  4496, КП бр. 4623, КП бр. 4459, КП бр. 4458, 
КП бр. 4460, КП бр. 4454, КП бр. 4457/1, КП бр. 
4457/2, КП бр. 4456, КП бр. 4478 и КП бр. 4471 запи-
шани во Имотен лист бр.1 во КО Крушево, КП бр. 6516 
запишана на Имотен лист бр.2 во КО Крушево, КП бр. 
4478, КП бр. 4489, КП бр. 4328, КП бр. 4379 запишанi 
на Имотен лист бр.4 во КО Крушево, КП бр. 4382, за-
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пишана на Имотен лист бр.9 во  КО Крушево, КП бр. 
4306, КП бр. 4309, КП бр. 4310, КП бр. 4311, КП бр. 
4470, КП бр. 4347,  КП бр. 4380, КП бр. 4381, КП бр. 
4474, КП бр. 4477, КП бр. 4476, КП бр. 4383, КП бр. 
4408, КП бр. 4433, КП бр. 4482, КП бр. 4483, КП бр. 
4484, КП бр. 4481, КП бр. 4434, КП бр. 4503, КП бр. 
4504, КП бр. 4493, КП бр. 4488, КП бр. 4481, КП бр. 
4302, КП бр. 4319, КП бр. 4329, КП бр. 4435, КП бр. 
4309, КП бр. 4306, КП бр. 4310, КП бр. 4311, КП бр. 
4336, КП бр. 4346, КП бр. 4345, КП бр. 4348, КП бр. 
4347, КП бр. 4349, КП бр. 4350, КП бр. 4351, КП бр. 
4352, КП бр. 4353, КП бр. 4377 и КП бр. 4380, запиша-
ни на Имотен лист бр. 10 во КО Крушево, КП бр. 4332, 
запишана на Имотен лист бр.896 во КО Крушево,  КП 
бр. 4316, КП бр. 4322 запишани на Имотен лист бр.897 
во КО Крушево и КП бр. 4461, запишана на Имотен 
лист бр.1381 вo КО Крушево, преку изработка на урба-
нистичко планска документација за градби од посебен 
интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/8 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1533. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 –
домување во станбени куќи, компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, како и градби со 
основни класи на намена од групата на класи на наме-
на Б-комерцијални и деловни намени и од групата на 
класа на намена Д-зеленило, спорт, рекреација и мемо-
ријани простори, кои е потребно да се предвидат во 
рамки на КП бр. 109/5 запишана на Имотен лист бр. 
229 за КО Нов Дојран вон град, м.в. Сордорка, општи-
на Дојран, преку изработка на урбанистичко планска 
документација за градби од посебен интерес.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/9 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1534. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ  ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр. 755, запишана на 
Имотен лист бр.1 за КО Младо Нагоричане, преку из-
работка на урбанистичко планска документација за 
градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/10 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1535. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена кои е потребно 
да се предвидат во рамки на Блок 1, определен со Гене-
рален урбанистички план за Крива Паланка со плански 
период 2011-2021, донесен со Одлука на Совет на Оп-
штина Крива Паланка бр. 07-1529/23 од 17.06.2014 го-
дина, преку изработка на урбанистичко планска доку-
ментација за градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/11 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 
1536. 

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1–
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр. 8573 запишана на 
Имотен лист бр. 100433 за КО Богданци, КП бр. 8605 
запишана на Имотен лист бр. 2305 за КО Богданци, КП 
бр. 8573 запишана на Имотен лист бр. 100433 за КО 
Богданци, КП бр. 8609 запишана на Имотен лист бр. 
100434 за КО Богданци, КП бр. 8586, КП бр. 8584, КП 
бр. 8585, КП бр. 8582 и КП бр. 8580 запишани на Имо-
тен лист бр. 99999 за КО Богданци, КП бр. 8581, КП 
бр.  8578, КП бр. 8566, КП бр. 8567, КП бр. 8568 и КП 
бр. 8569 запишани на Имотен лист бр. 2045 за КО Бог-
данци, КП бр. 8579 запишана на Имотен лист бр. 20 за 
КО Богданци, КП бр. 8718 и КП бр. 8719/1, КП бр. 
8732 запишани на Имотен лист бр. 5233 за КО Бог-
данци, КП бр. 980/2 запишана на Имотен лист бр. 3062 
за КО Богданци вон град, преку изработка на урбанис-
тичко планска документација за градби од посебен ин-
терес.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2695/12 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1537. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 22.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена А1 – 
домување во станбени куќи и компатибилни класи на 
намени на основната класа на намена, кои е потребно 
да се предвидат во рамки на КП бр.158/1 запишана на 
Имотен лист бр.20265 за КО Таринци, во општина Кар-
бинци, преку изработка на урбанистичко планска доку-
ментација за градби од посебен интерес.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2699/1 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1538. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“, бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а во врска со член 
23 од Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на 
Република Македонија“, бр.72/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 22.3.2016 
година, донесе    

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА 
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖ-
НО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА 
УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС ГРАДБИ СО 
НАМЕНА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУС-
ТРИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО КО ГЛУВО/БРАЗДА,  

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО 
   

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на комплекс градби со намена лесна и незага-
дувачка индустрија и угостителство КО Глуво/Бразда, 
општина Чучер Сандево.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 10596м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-9045/1-15 Заменик на претседателот 

22 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1539. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 31 став 1 и 4 од 

Законот за иновациската дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 
44/2015 и 6/2016), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 2 март 2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИТЕТОТ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОТ 

ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
 
1. За член на Комитетот за одобрување на инвести-

ции на Фондот за иновации и технолошки развој се 
именува Ави Сахи (Avi Sahi), со мандат од три години. 

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

 
Бр. 24 – 2724/1 Заменик на претседателот 

2 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1540. 
Врз основа на член 34 од Законот за образование на 

возрасните („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 
144/2014, 146/2015 и 30/2016), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 март 2016 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 

 
1. Елизабета Тодоровска се разрешува од должнос-

та член на Советот за образование на возрасните, прет-
ставник од Mинистерството за образование и наука, на 
нејзино барање.  

2. За член на Советот за образование на возрасните, 
претставник од Министерството за образование и нау-
ка се именува Трајче Митревски. 

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

 
Бр. 24 – 2726/1 Заменик на претседателот 

8 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1541. 
Врз основа на член 4 од Законот за Спортската ака-

демија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 115/2014, 129/2015, 146/2015 и 30/2016) а во врска 
со член 88 од Законот за средното образование („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 44/1995, 
24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015 
и 30/2016), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 март 2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА 
ОСНОВАЧОТ НА ДСУ СПОРТСКА АКАДЕМИЈА 
 
1. Рајне Велиновска Лазаревска се разрешува од 

должноста член на Училишниот одбор – претставник 
на основачот на Државното средно училиште Спортска 
академија. 

2. За член на Училишниот одбор – претставник на 
основачот на Државното средно училиште Спортска 
академија се именува Горан Тодороски. 

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

 
Бр. 24 – 2727/1 Заменик на претседателот 

8 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1542. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 
105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 
188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот за 
финансии донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите („Службен весник на Република Македонија“ 
број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 
6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 
122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 
187/13, 98/14, 172/14, 59/15, 76/15 и 104/15), членот 7 се 
менува и гласи:  

 
„Испраќање на алкохол и алкохолни пијалаци  

од акцизен склад 
 
Од акцизниот склад во една календарска година се 

испраќаат најмалку: 
1. 150.000 литри пиво или,  
2. 1.200 литри ферментирани пијалаци или, 
3. 1.200 литри меѓупроизводи или, 
4. 1.200  литри етил алкохол и/или алкохолни пија-

лоци.“  
 

Член 2 
Во членот 16 ставот (5) се менува и гласи: 
„По поднесено барање и со претходна согласност 

од министерот за финансии, Царинската управа може 
да одобри примена на упростен акцизен документ на-
место акцизен документ, доколку движењето на акциз-
ни добра се врши помеѓу акцизни складови на ист има-
тел на акцизна дозвола во постапка на непостоење на 
услови за настанување на акцизен долг, а за тоа постои 
стопанска потреба и не се нарушуваат даночните 
принципи. “ 

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи: 
„(8) Барањето за примена на упростен акцизен до-

кумент од став (5) на овој член се поднесува на образец 
„АК-УАД“ кој е составен дел на овој правилник.“ 

 
Член 3 

Во членот 18 по ставот (3) се додаваат два нови 
ставa (4) и (5) кои гласат: 

„(4) Врз основа на поднесено барање до Царинската 
управа, превозникот, царинскиот декларант или соп-
ственикот на добрата можат да дадат гаранција за тран-
спортот на добрата во постапка на непостоење на усло-
ви за настанување на акцизен долг наместо испраќачот. 

(5) Барањето од став (4) на овој член се поднесува 
на образец „Б-ГТ“ кој е составен дел од овој правил-
ник.’’ 

 
Член 4 

Во членот 21 во ставот (1) по точката 3 се додава  
нова точка 4 која гласи: 

„4. Акцизна пријава за мал независен производител 
на пиво (Образец „АКЦ-МНПП“).“ 

 
Член 5 

По членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи: 
 

„Член 21-а 
(1) Во случаите од членовите 36-а став (3) и 42-г 

став (3) од Законот за акцизите,  акцизниот обврзник 
заради доплата на акциза поднесува барање до Царин-
ската управа. 

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува 
на образец „АК-ДА“ кој е составен дел на овој правил-
ник.“ 
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Член 6 
По членот 29-а се додава нов член 29-б кој гласи: 
 

„Член 29-б 
„(1) Во случаите од член 29 и 29-а од овој правил-

ник се поднесува барање за враќање на акциза до Ца-
ринската управа.  

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува 
на образец „АК-БВ“ кој е составен дел на овој правил-
ник .“ 

 
Член 7 

Во членот 34 став (1), по точката 6 се додава нова 
точка 7 која гласи: 

„7. тип 7 со 60мм х 15 мм.“ 
Во ставот (17) зборовите „5 и 6“ се заменуваат со 

зборовите „ 5, 6 и 7“. 
Ставот (20) се брише. 
 

Член 8 
Во членот 39 ставот (1) се менува и гласи: 
„Контролните марки тип 1 и 2 се изработуваат од 

бездрвна хартија во правоаголна форма со димензии: 
1. тип 1 со 44мм х 20мм; 
2. тип 2 со 44мм х 20мм“ 
Ставот (21) се брише. 
 

Член 9 
Во членот 41 став (1) точката 10 се менува и гласи: 
„попис на затечени залихи на тутунски добра во ак-

цизен склад, надвор од акцизен склад и затечени зали-
хи на подигнати контролни марки на денот на почето-
кот на примената на зголемената акциза за тутунски 
добра и на денот на почетокот на примената на зголе-
мената малопродажна цена. ” 

Точката 11 се менува и гласи: 
„податоци од страна на овластениот дистрибутер за 

затечени залихи на тутунски добра во своите складови 
и во други свои простори, како и во складовите и прос-
торите на со нив поврзани друштва.” 

По точката 11 се додаваат две нови точки 12 и 13 
кои гласат: 

„12. попис на затечени залихи на меѓупроизводи и 
етил алкохол во акцизен склад, надвор од акцизен 
склад и затечени залихи на подигнати контролни марки 
на денот на почетокот на примената на зголемената ак-
циза за меѓупроизводи и етил алкохол и 

13. податоци од страна на овластениот дистрибутер 
за затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол во 
своите складови и во други свои простори, како и во 
складовите и просторите на со нив поврзани друштва.” 

 
Член 10 

Членот 41-а  се менува и гласи: 
 

,,Водење на евиденции на увозникот на меѓупроизводи 
и етил алкохол на денот на почетокот на примена на 
зголемената акциза за меѓупроизводи и етил алкохол 

 
(1) За водење на евиденции на увозникот на меѓуп-

роизводи и етил алкохол на денот на почетокот на при-
мената на зголемената акциза за меѓупроизводи и етил 
алкохол потребни се следните податоци: 

1. попис на затечени залихи на подигнати контрол-
ни марки кај увозникот на меѓупроизводи и етил алко-
хол, 

2. попис на затечени залихи на меѓупроизводи и 
етил алкохол со и без залепени контролни марки во 
складови на увозникот на меѓупроизводи и етил алко-
хол и 

3. податоци од страна на овластениот дистрибутер 
за затечени залихи на меѓупроизводи и етил алкохол во 
своите складови и во други свои простори.“ 

 
Член 11 

По член 41-а, се додава нов член 41-б кој гласи: 
 

„Член 41-б 
Водење на евиденции на увозникот на тутунски добра 
на денот на почетокот на примената на зголемената ак-
циза за тутунски добра и на денот на почетокот на при-

мената на зголемената малопродажна цена 
 
(1) За водење на евиденции на увозникот на тутун-

ски добра на денот на почетокот на примената на зго-
лемената акциза за тутунски добра и на денот на поче-
токот на примената на зголемената малопродажна 
цена, потребни се следните податоци: 

1. попис на затечени залихи со и без залепени кон-
тролни марки во складови на увозникот на тутунски 
добра,  

2. попис на затечени залихи на тутунски добра во 
складовите на увозникот и 

3. податоци од страна на овластениот дистрибутер 
за затечени залихи на тутунски добра во своите складо-
ви и во други свои простори.” 

 
Член 12 

По член 42 се додава нов член 42-а кој гласи: 
 
„Бришење од регистарот на имателите на акцизна  
дозвола и бришење од регистарот на имателите  

на акцизно одобрение 
 
(1) Барањето за бришење од регистарот на имателот 

на акцизна дозвола согласно член 56 став (1) точки 1) и 
2) и став (2) точки 1) и 2) од Законот за акцизите, се 
поднесува до Царинската управа.  

(2) Барањето од став (1) на овој член се поднесува 
на образец „АК-ББР“ кој е составен дел на овој правил-
ник.“ 

 
Член 13 

Обрасците на контролните марки за обележување 
на меѓупроизводи и етил алкохол и обрасците на кон-
тролните марки за обележување на тутунски добра, се 
заменуваат со нови обрасци кои се дадени во прилог и 
се составен дел на овој правилник. 

 
Член 14 

Одредбите на членовите 2, 3, 6 и 12 од овој правил-
ник ќе отпочнат да се применуваат со денот на отпоч-
нувањето на примената на членовите 4, 5, 9 и 17 од За-
конот  за изменување и дополнување на Законот за ак-
цизите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/16) 

Одредбите на членовите 5, 9, 10 и 11  од овој пра-
вилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 јули 2016 
година. 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.    

 
Бр. 20-1837/2  

24 март 2016 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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1543. 

Врз основа на член 40 став (3) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15 192/15 и 23/16), министерот за финансии до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕ-

ШЕНИЕ И ДОЗВОЛЕНО ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ИЛИ ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одложување на извршување на 

решение и дозволено одложено плаќање на обврските или плаќање на рати. 

 

Член 2 

Барањето за одложување на извршување на решение и дозволено одложено плаќање на обврските или 

плаќање на рати се поднесува на образец на хартија во бела боја во А-4 формат. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 14 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.23/16). 

 

     Бр. 20 – 2170/1  

22 март  2016 година                                                    Министер за финансии, 

           Скопје                                                   Зоран Ставрески, с.р. 
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1544. 

Врз основа на член 83 став (4) од Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 61/04, 92/07, 102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15 192/15 и 23/16), министерот за финансии до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ИЛИ НА ПОГРЕШНО  

УПЛАТЕНИОТ ДАНОК, КАМАТАТА И ТРОШОЦИТЕ НА ПРИСИЛНА НАПЛАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на повеќе или на погреш-

но уплатениот данок, каматата и трошоците на присилна наплата. 

 

Член 2 

Барањето за враќање на повеќе или на погрешно уплатениот данок, каматата и трошоците на присилна 

наплата се поднесува на образец на хартија во бела боја во  А-4 формат. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 23 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за даноците на имот („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.23/16). 

 

     Бр. 20 –2171/1  

22 март 2016 година                                                Министер за финансии, 

            Скопје                                                   Зоран Ставрески, с.р. 
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1545. 

Врз основа на член 22 став (5) од Законот за административните такси („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 

17/11, 84/12, 192/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  ЗА ВРАЌАЊЕ НА ТАКСАТА КОЈА Е ПЛАТЕНА  

ОД ЛИЦЕТО КОЕ НЕ БИЛО ДОЛЖНО ДА ЈА ПЛАТИ ИЛИ ТАКСАТА ЈА ПЛАТИЛО ВО ИЗНОС 

ПОГОЛЕМ ОД ПРОПИШАНИОТ ИЛИ ЗА ДЕЈСТВОТО КОЕ ОРГАНОТ ОД КОИ И ДА БИЛО  

ПРИЧИНИ НЕ ГО ИЗВРШИЛО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на таксата која е платена 

од лицето кое не било должно да ја плати или таксата ја платило во износ поголем од пропишаниот или за 

дејството кое органот од кои и да било причини не го извршило. 

 

Член 2 

Барањето за враќање на таксата која е платена од лицето кое не било должно да ја плати или таксата ја 

платило во износ поголем од пропишаниот или за дејството кое органот од кои и да било причини не го из-

вршило се поднесува на образец на хартија во бела боја во А-4 формат. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 2 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за административните такси („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.23/16). 

 

     Бр. 20 – 2172/1  

22 март  2016 година                                                   Министер за финансии, 

            Скопје                                                    Зоран Ставрески, с.р. 
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1546. 

Врз основа на член 33 став (3) од Законот за административните такси („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 

17/11, 84/12, 192/15 и 23/16), министерот за финансии донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРАЌАЊЕ НА КОНЗУЛАРНИТЕ ТАКСИ ОД 

ДИПЛОМАТСКОТО, ОДНОСНО КОНЗУЛАРНОТО ПРЕТСТАВНИШТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за враќање на конзуларните такси од 

дипломатското, односно конзуларното претставништво.  

 

Член 2 

Барањето за враќање на конзуларните такси од дипломатското, односно конзуларното претставништво се 

поднесува на образец на хартија во бела боја во А-4 формат. 

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 3 од Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за административните такси („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.23/16). 

 

      Бр. 20 – 2173/1  

22 март  2016 година                                                     Министер за финансии, 

          Скопје                                                     Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
1547. 

Врз основа на член 398 став 1 алинеја 1  од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 169/15 и 226/15), министерот за образование и наука во согласност 
со министерот за внатрешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОБУКА И НАЧИН НА РАБОТА НА УЧИЛИШНИТЕ СООБРАЌАЈНИ ЕДИНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува организацијата, обуката и начинот на работа на училишните сообраќај-

ни единици. 
 

Член 2 
Училишните сообраќајни единици организирани од страна на  општинскиот совет за безбедност на сооб-

раќајот на патиштата, односно советот за безбедност на сообраќајот на патиштата на град Скопје, се грижат 
за создавање на поволни услови во безбедноста на сообраќајот на патиштата пред училиштата, унапредува-
ње на сообраќајната култура и превентивно делување кај децата како учесници во сообраќајот. 

 
Член 3 

Членувањето во училишните сообраќајни единици е доброволно. 
 

Член 4 
Членовите на училишните сообраќајни единици се ученици од основните и средните училишта оспособе-

ни за регулирање на сообраќајот и за укажување на помош на сите учесници во сообраќајот, на возраст од 12 
години, со висина од 150 см за женски и 160 см за машки членови.  

 
Член 5 

Раководителот на училишната сообраќајна единица е од редот на наставници по техничко образование.  
 

Член 6 
Членовите на училишната сообраќајна единица носат портокалов елек на кој се испишани зборовите 

„Училишна сообраќајна единица“  и капа „БК“ (безбол капа) која е во темно сина боја  и на предната страна 
со бела боја е испишана кратенката „УСЕ“. 

Раководителот на училишната сообраќајна единица носи портокалов елек на кој со црна боја се испиша-
ни зборовите „Раководител на Училишна сообраќајна единица“ и капа „БК“ (безбол капа) која е во темно си-
на боја  и на предната страна со бела боја е испишана кратенката „УСЕ“. 

 
Член 7 

Членовите на училишните сообраќајни единици посетуваат обука за регулирање на сообраќајот и за ука-
жување на помош на учесниците во сообраќајот, во траење од 36 наставни часови организирана од страна на 
основачот. 

 
Член 8 

Членовите на училишната сообраќајна единица: 
- регулираат сообраќај на патиштата и укажуваат помош на учесниците во сообраќајот во присуство на 

полициски службеник согласно закон; 
- обезбедуваат премин на ученици преку коловоз пред училиштата; 
- учествуваат во спроведување на сообраќајно воспитни акции, манифестации и натпревари од областа на 

сообраќајот; 
- даваат информации на учесниците во сообраќајот за објектите во чија близина ги извршуваат своите за-

дачи; 
- им укажуваат на учесниците во сообраќајот на грешките што ги прават заради превентивно и воспитно 

делување. 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 
 
 

         Бр.20-4679/1                                                 Министер 
29 февруари 2016 година                                                за образование и наука 
            Скопје                                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 

  
        Бр.131-15324/1                                                  Министер 
   9 март 2016 година                                                за внатрешни работи, 
             Скопје                                                 Оливер Спасовски, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1548. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 алинеја 1 и член 112 став 1 од Уставот 
на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Де-
ловникот на Уставниот суд на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
70/1992), на седницата одржана на 16 март 2016 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Законот за изменување и допол-

нување на Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 12/2009). 

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 адвокатот Ристо Китевски од Охрид, со Ре-
шение У.бр.19/2016 од 24 февруари 2016 година, пове-
де постапка за оценување на уставноста на Законот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се 
постави прашањето за неговата согласност со член 8 
став 1 алинеи 3 и 4, член 9 и член 84 алинеја 9 од Уста-
вот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека со член 1 од ос-
порениот Закон за изменување и дополнување на Зако-
нот за помилување, во членот 1 од Законот за помилу-
вање („Службен весник на Република Македонија” 
брoj 20/1993), по зборот „Кривичниот” зборот „закон” 
се заменува со зборот „законик”, а по ставот 1 се дода-
ваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:  

„Претседателот на Република Македонија дава по-
милување и за кривични дела пропишани со кривичен 
закон на друга држава, доколку сторителот е македон-
ски државјанин и казната ја издржува во Република 
Македонија врз основа на извршување на кривична 
пресуда на странски или на меѓународен суд, ако тоа е 
определено со меѓународен договор, или ако постои 
реципроцитет, или ако санкцијата ја изрече и домашни-
от суд според Кривичниот законик. 

Помилување не може да се даде на лица осудени за 
кривични дела против изборите и гласањето од Глава 
шеснаесетта од Кривичниот законик („Службен весник 
на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 
43/2003, 19/2004, 60/2006, 73/2006, 7/2008 и 139/2008), 
кривични дела против половата слобода и половиот 
морал од Глава деветнаесетта од Кривичниот законик 
сторени спрема деца и малолетни лица, кривични дела 
против здравјето на луѓето од Глава дваесет и прва: 
кривично дело неовластено производство и пуштање 
во промет на наркотични дроги, психотропни суп-
станции и прекурсори од членoт 215 и кривично дело 
овозможување на употреба на наркотични дроги од 
членoт 216 и за кривични дела против човечноста и ме-
ѓународното право од Глава триесет и четврта од Кри-
вичниот законик. 

Претседателот на Република Македонија не може 
да даде помилување на лице државјанин на Република 
Македонија кое издржува казна во Република Македо-
нија, а е осудено со пресуда на меѓународен кривичен 
суд.“ 

Согласно членот 2 од оспорениот закон, по членот 

1 се додава нов член 1 - а, кој содржи два става.  

Според став 1 од новиот член 1-а, Претседателот на 

Република Македонија со помилување дава ослободу-

вање од гонење, или потполно или делумно ослободу-

вање од извршување на казната, ја заменува изречената 

казна со поблага казна или со алтернативни мерки, или 

определува бришење на осудата, или ја укинува, однос-

но определува пократко траење на определена правна 

последица од осудата или на казната. Согласно став 2, 

со помилувањето може да се определи укинување или 

пократко траење на овие казни: забрана на вршење 

професија, дејност или должност, забрана на управува-

ње со моторно возило на сторителите кои се возачи по 

занимање и протерување на странец од земјата. 

Со членот 3 од оспорениот закон, во член 2 став 3 и 

член 3 став 2 од Законот за помилување, зборовите: 

„правосудство и управа” се заменуваат со зборот 

„правда”. 

Согласно членот 4 од оспорениот закон, во членот 5 

став 1 зборот „Републиката“ се заменува со зборовите: 

„Република Македонија“, а ставот 3 се менува и гласи: 

„Лицето кое се наоѓа на издржување на казна, молбата 

за помилување ја упатува до надлежниот суд преку уп-

равата на казнено-поправната установа во која ја из-

држува казната. Казнено-поправната установа во рок 

од осум дена од приемот на молбата дава извештај за 

поведението на осуденото лице, односно други подато-

ци што се од значење за решавање на молбата и ја дос-

тавува до надлежниот суд. 

Со членот 5 од оспорениот закон, по членот 5 се до-

дава нов член 5-а, кој содржи два става. 

Според став 1 од новиот член 5 - а, претседателот 

на Република Македонија со одлука формира Комисија 

за помилување и го определува составот и бројот на 

членовите на Комисијата која донесува деловник за на-

чинот на нејзината работа. Согласно став 2 од истиот 

член, Комисијата за помилување при подготвување на 

предлозите ги има предвид следниве критериуми: при-

родата, видот и тежината на извршеното кривично 

дело; личноста на осудениот и неговиот поранешен 

живот, поведението на осуденото лице по осудата и за 

време на издржувањето на казната, односот спрема из-

вршеното кривично дело, поранешната осудуваност, 

постигнатиот степен на ресоцијализација, возраста и 

здравствената состојба на осудениот и неговите семеј-

ни прилики; и влијанието на актот за помилување врз 

средината од каде што потекнува осудениот и средина-

та каде што го извршил кривичното дело. 

Со членот 6 од оспорениот закон, во членот 6 по 

ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4.  

Според новиот став 3 од член 6, молбата за помилу-

вање може повторно да се поднесе по истекот на пет 

години од денот на донесената одлука по претходната 

молба, кога е изречена казна доживотен затвор. 

Согласно новиот став 4 од истиот член, ако поста-

пката за помилување е поведена по службена долж-

ност, рокот за повторно поднесување молба за помилу-

вање од ставот 2 на овој член тече од денот на донесу-

вањето на одлуката за давање на помилувањето по 

службена должност. 
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Со членот 7 од оспорениот закон, во членот 8 став 2 
зборовите „правосудство и управа“ се заменуваат со 
зборот „правда“, а по ставот 2 се додава нов став 3 кој 
гласи: „Судот е должен молбата за помилување веднаш 
да ја земе во постапување и најдоцна во рок од 30 дена 
од приемот да ја достави до Министерството за правда 
со сите списи.” 

Согласно членот 8, членот 9 се менува и гласи: 
„Министерот за правда по приемот ја разгледува мол-
бата и другите списи и заедно со својот предлог во рок 
од 30 дена ја доставува до претседателот на Република 
Македонија.“ 

Со членот 9, членот 10 се менува и гласи: „Судот, 
односно Министерството за правда ја запира поста-

пката за помилување ако осуденото лице ја повлече 
молбата за помилување, ако ја издржало казната, ако 
престанала правната последица од осудата, ако е доне-
сена одлука на судот по повод вонреден правен лек или 
ако осуденото лице умре во текот на постапката за по-
милување.” 

Членот 10 од оспорениот закон предвидува брише-

ње на членот 11. 
Со членот 11 се изменува член 12 така што зборот 

„закон“ се заменува со зборот „законик“. 
Со членот 12 се изменува член 14 така што зборо-

вите „правосудство и управа“ се заменуваат со зборот 
„правда“. 

Согласно членот 13 од оспорениот закон, овој закон 

влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија”. 

5. Согласно член 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот 
на Република Македонија, владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија. 

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 

Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање; имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Член 51 став 1 од Уставот предвидува дека во Ре-
публика Македонија законите мораат да бидат во сог-

ласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и 
законите. Според став 2 од истиот член, секој е должен 
да ги почитува Уставот и законите. 

Согласно член 68 став 1 алинеи 2 и 17 од Уставот, 
Собранието на Република Македонија донесува закони 
и дава автентично толкување на законите и дава амнес-
тија.  

Според член 79 став 3 од Уставот, претседателот на 
Републиката своите права и должности ги врши врз ос-
нова и во рамките на Уставот и законите. 

Согласно член 84 алинеја 9 од Уставот, претседате-
лот на Република Македонија дава помилување во сог-
ласност со закон. 

Уставниот суд на Република Македонија одлучува 

за согласноста на законите со Уставот (член 110 алине-
ја 1 од Уставот). 

Согласно член 112 став 1 од Уставот, Уставниот 
суд ќе укине или поништи закон ако утврди дека не е 
во согласност со Уставот. Според став 3 од овој член, 
одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.  

Правото на претседателот на Републиката да дава 
помилување е негова уставна надлежност, при што 
Уставот во истата одредба во кое е утврдено ова право, 
предвидел истото да се врши во согласност со закон. 

Законодавецот ja уредува содржината на институ-
тот помилување со Кривичниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 37/1996; 80/1999; 

4/2002; 43/2003; 19/2004; 81/2005; 60/2006; 73/2006; 
7/2008; 139/2008; 114/2009; 51/2011; 51/2011; 135/2011; 
185/2011; 142/2012; 166/2012; 55/2013; 82/2013; 
14/2014; 27/2014; 28/2014; 41/2014 - исправка; 41/2014 - 
исправка; 115/2014; 132/2014; 160/2014; 199/2014; 
196/2015 и 226/2015) и Законот за помилување („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 20/1993 и 

12/2009). 
Така, согласно член 114 став 1 од Кривичниот зако-

ник, со помилувањето на поименично определено лице 
му се дава ослободување од гонење или потполно или 
делумно ослободување од извршување на казната, му 
се заменува изречената казна со поблага казна или со 
алтернативни мерки или му се определува бришење на 

осудата или му се укинува, односно му се определува 
пократко траење на определена правна последица од 
осудата или на казната.  

Според став 2 од истиот член, со помилувањето мо-
же да се определи укинување или пократко траење на 
овие казни, забрана на вршење на професија, дејност 
или должност, забрана на управување со моторно вози-

ло на сторителите кои се возачи по занимање и проте-
рување на странец од земјата. Со давањето амнестија 
или помилување не се засега во правата на трети лица 
засновани врз осудата (член 115). 

Оспорениот Закон за изменување и дополнување на 
Законот за помилување содржи идентична дефиниција 
за содржината на овој институт.  

Законот за кривичната постапка („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 150/2010 и 100/2012), 
пак го уредува правното дејство на даденото помилува-
ње во кривичната постапка. Во таков случај, тоа е една 
од основите за: отфрлање на кривичната пријава (член 
288 став 1); запирање на истражната постапка (член 
304 став 1 алинеја 2); донесување на пресуда за одбива-
ње на обвинението каде обвинетиот бил ослободен од 

кривично гонење со помилување (член 402 точка 6); 
постоење на повреда на Кривичниот законик како жал-
бен основ кога гонењето е исклучено поради помилу-
вање (член 416 точка 3); преиначување на правосилна 
пресуда без повторување на постапката со која за пове-
ќе кривични дела е изречена единствена казна која не 
би можела да се изврши во еден дел поради даденото 

помилување (член 447 став 1 точка 4); и поднесување 
на барање за повторување на кривичната постапка от-
како осудениот ја издржал казната без оглед на поми-
лувањето (член 451 став 2). 

Законот за помилување (вклучувајќи ги измените и 
дополнувањата од оспорениот закон), уредува и други 
прашања: претседателот дава помилување на поиме-

нично определени лица за кривични дела предвидени 
со закони на Република Македонија, согласно со од-
редбите на Кривичниот законик и одредбите на овој за-
кон (член 1 став 1); можност да се даде помилување за 
кривични дела пропишани со кривичен закон на друга 
држава, доколку сторителот е македонски државјанин 
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и условите под кои тоа може да се даде (член 1 став 2); 
се утврдува ограничување за кои кривични дела и во 
кои случаи не може да се даде помилување (член 1 став 
3 и 4); утврдени се начините на кои се поведува поста-
пката за помилување - по молба на осуденото лице и по 
службена должност (член 2); условите за поведување 
на постапка за помилување за ослободување од кри-

вично гонење и лицата кои се овластени за поведување 
на оваа постапка (член 3); итноста на постапката за по-
милување (член 4); органите до кои се поднесува мол-
бата за помилување и дејствијата кои се должни да ги 
преземаат (член 5); формирањето на Комисијата за по-
милување од страна на претседателот на Републиката и 
определувањето на нејзиниот состав и број, начинот на 

уредување на нејзината работа и критериумите за под-
готвување на предлозите за помилување (член 5 - а); 
моментот од кога може да се поднесе молба за помилу-
вање (член 6); постапувањето на судот, министерство-
то за правда и другите надлежни органи во постапката 
за помилување (член 7, 8, 9 и 10); правните последици 
кога со помилувањето изречената казна се заменува со 

условна осуда, односно кога со помилувањето се опре-
делува бришење на осудата (член 12 и 13); и се утврду-
ва овластување за министерот за правда за донесување 
на подзаконски акт (упатство) за постапување на судо-
вите и казнено-поправните установи по предметите за 
помилување и рок во кој треба да се донесе овој акт 
(член 14). 

Од ова произлегува дека остварувањето на оваа 
надлежност на претседателот на Републиката, се одне-
сува на правата и слободите на човекот и граѓанинот, 
има влијание во кривично - правната сфера и дека не-
сомнено постои уставен основ, но и потреба од закон-
ско операционализирање на ова право во делот на по-
стапката во која се одлучува за давање на помилување, 
дефинирање на содржината на самото право, обврските 
на другите органи кои учествуваат во постапката, пра-
вата на лицата по чија молба се бара помилување итн.  

Од друга страна, при разгледувањето на согласнос-
та на Законот кој е овде оспорен со Уставот на Репуб-
лика Македонија, нужно се поставува прашањето дали 
со одредбите кои се содржани во него, се повредува те-
мелната вредност на уставниот поредок - поделба на 
државната власт на законодавна, извршна и судска, ед-
наквоста на граѓаните и уставното право за давање на 
помилување на претседателот на Републиката и него-
вата уставна поставеност како дел од извршната власт.  

Оспорениот Закон за изменување и дополнување на 
Законот за помилување, меѓу другото, во член 1 во но-
виот став 3, предвидува ограничување за претседателот 
на Републиката при давањето на помилување, така што 
за лицата осудени за кривичните дела утврдени во ис-
тиот став, да не може да се даде помилување.  

Станува збор за ново законско решение какво што 
не предвидува Законот за помилување од 1993 година. 
Имено, член 1 од овој закон има само еден став, според 
кој претседателот на Република Македонија дава поми-
лување на поименично определени лица за кривични 
дела предвидени со закони на Република Македонија, 
согласно со одредбите на Кривичниот законик и одред-
бите на овој закон. 

Согласно новиот став 3, ограничувањето се однесу-
ва на осудени лица за: кривични дела против изборите 
и гласањето од Глава шеснаесетта од Кривичниот зако-

ник („Службен весник на Република Македонија“ број 
37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 60/2006, 73/2006, 
7/2008 и 139/2008); кривични дела против половата 
слобода и половиот морал од Глава деветнаесетта од 
Кривичниот законик сторени спрема деца и малолетни 
лица; кривични дела против здравјето на луѓето од 
Глава дваесет и прва; кривично дело неовластено про-
изводство и пуштање во промет на наркотични дроги, 
психотропни супстанции и прекурсори од членoт 215; 
кривично дело овозможување на употреба на нарко-
тични дроги од членoт 216; и кривични дела против чо-
вечноста и меѓународното право од Глава триесет и 
четврта од Кривичниот законик. 

Притоа, причината поради која законодавецот го 

предвидел ова решение е содржана во образложението 

на Предлог-законот за изменување и дополнување на 

Законот за помилување. Овде се наведува дека основ-

ната цел (поради која се предлага решението), е да не 

се дава помилување за наведените кривични дела зара-

ди превенција од вршење на овие кривични дела во ид-

нина, како и сузбивање и истакнување на важноста за 

заштита од кривичните дела.  

Превенцијата од вршење на овие кривични дела во 

иднина како што сметал законодавецот, според Судот 

не може да биде причина за ограничување на правото 

за давање на помилување на начин како што се предви-

дува со оспорениот Закон за изменување и дополнува-

ње на Законот за помилување. 

Имено, превенцијата во кривичното право е поврза-

на со целта на казнувањето, кое покрај репресивна, има 

и функција на спречување на сторување на кривични 

дела која може да е насочена кон сторителот на кри-

вичното дело („специјална превенција“) или кон други-

те членови на општеството („генерална превенција“). 

Конкретно, Кривичниот законик, во член 32 ут-

врдува дека покрај остварување на правдата, целта на 

казнувањето е: спречување на сторителот да врши кри-

вични дела и негово превоспитување и воспитно да се 

влијае врз другите да не вршат кривични дела. 

Притоа, како видови казни, Законикот во член 33 

став 1 ги утврдува следните: казна затвор; парична 

казна; забрана на вршење професија, дејност или долж-

ност; забрана на управување со моторно возило; проте-

рување странец од земјата; и забрана за посетување на 

спортски натпревари. 

Понатаму, во член 39 став 1 од Законикот се ут-

врдува дека судот ќе му одмери казна на сторителот на 

кривично дело во границите што се пропишани со за-

кон за тоа дело, имајќи ги предвид кривичната одго-

ворност на сторителот, тежината на делото и целите на 

казнувањето. Во став 2 од овој член е предвидено дека 

судот ќе ги има предвид сите околности што влијаат 

казната да биде помала или поголема (олеснувачки и 

отежнувачки околности), а особено: степенот на кри-

вичната одговорност, побудите од кои е сторено де-

лото, јачината на загрозувањето или повредата на заш-

титното добро, околностите под кои е сторено делото, 

придонесот на жртвата во извршувањето на делото, по-

ранешниот живот на сторителот, неговите лични при-

лики и неговото однесување по стореното кривично 

дело, како и други околности што се однесуваат на 

личноста на сторителот. 
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Покрај казните, Кривичниот законик ги предвидува 

и алтернативните мерки и мерките на безбедност како 

кривични санкции преку кои исто така се остварува 

превенцијата. Така, согласно член 48 од овој законик, 

целта на алтернативните мерки е спрема кривично од-

говорниот сторител да не се примени казна за полесни 

дела кога тоа не е нужно заради кривично-правна заш-

тита и кога може да се очекува дека целта на казнува-

њето може да се оствари со предупредување со закана 

на казна (условна осуда), само предупредување (судска 

опомена) или со мерки на помош и надзор на однесува-

њето на сторителот на слобода. Според член 60 од ис-

тиот законик, цел на мерките на безбедност е да се от-

странат состојбите или условите што можат да влијаат 

сторителот во иднина да врши кривични дела. 

Од друга страна, Кривичниот законик не го утврду-

ва помилувањето како казна, односно кривична сан-

кција и го систематизира во посебна глава од Општиот 

дел на Кривичниот законик (Глава единаесетта „Ам-

нестија и помилување)“.  

Ова оттаму што според својата суштина, тоа не е 

акт кој има карактер на казна или друга кривична сан-

кција преку која би се остварила превенцијата. Со по-

милувањето само се изразува поблаг став кон сторите-

лот и тоа е неотповиклив и конечен акт на милост на 

претседателот на Републиката, кој не одлучува во свој-

ство на судски орган, туку како државен орган кој го 

добил својот легитимитет од граѓаните преку непосре-

дни избори.  

Помилувањето е неприкосновено уставно и закон-

ско право на претседателот на Република Македонија, 

кое може да го користи по своја оцена во рамките на 

постапка која е утврдена со закон и поради причини 

кои може да не се од кривично - правна природа (на 

пример, социјални, здравствени, политички причини 

или од причини на правичност), при што не се навлегу-

ва во фактичката и правната оцена на судот. Притоа, 

помилувањето може да биде дадено пред изрекувањето 

на казната во форма на ослободување од кривично го-

нење или пак по правосилноста на пресудата со која е 

изречена казната.      

Покрај ова, начинот на кој се дефинирани кривич-

ните дела со нашето кривично право, не дава основ за-

конодавецот да исклучува одредени дела од можноста 

за помилување.  

Имено, според член 7 од Кривичниот законик, кри-

вично дело е противправно дело што со закон е опреде-

лено како кривично дело и чии обележја се определени 

со закон.  
Понатаму, во Посебниот дел на Кривичниот зако-

ник, кривичните дела се систематизирани на следниот 
начин: Глава четиринаесетта (Кривични дела против 
животот и телото); Глава петнаесетта (Кривични дела 
против слободите и правата на човекот и граѓанинот); 
Глава шеснаесетта (Кривични дела против изборите и 
гласањето); Глава седумнаесетта (Кривични дела про-
тив работните односи); Глава осумнаесетта (Кривични 
дела против честа и угледот); Глава деветнаесетта 
(Кривични дела против половата слобода и половиот 
морал); Глава дваесетта (Кривични дела против бракот, 
семејството и младината); Глава дваесет и прва (Кри-
вични дела против здравјето на луѓето); Глава дваесет 

и втора (Кривични дела против животната средина и 
природата); Глава дваесет и трета (Кривични дела про-
тив имотот); Глава дваесет и четврта (Кривични дела 
против културното наследство и природните реткости); 
Глава дваесет и петта (Кривични дела против јавните 
финансии, платниот промет и стопанството); Глава 
дваесет и шестта (Кривични дела против општата си-
гурност на луѓето и имотот); Глава дваесет и седма 
(Кривични дела против безбедноста на јавниот сообра-
ќај); Глава дваесет и осма (Кривични дела против 
државата); Глава дваесет и деветта (Кривични дела 
против вооружените сили); Глава триесетта (Кривични 
дела против службената должност); Глава триесет и 
прва (Кривични дела против правосудството); Глава 
триесет и втора (Кривични дела против правниот сооб-
раќај); Глава триесет и трета (Кривични дела против 
јавниот ред) и Глава триесет и четврта (Кривични дела 
против човечноста и меѓународното право). 

Од законската дефиниција за кривичното дело, про-

излегува дека не постои поделба или степенување на 

кривичните дела, туку за сите е заедничко дека тоа се 

противправни дела кои со закон се определени како 

кривични дела и чии обележја се определени со закон.  

Исто така, во рамките на Посебниот дел постои гру-

пирање на кривичните дела, но овде тоа е направено 

според општественото добро кое кривичните дела од 

една глава го заштитуваат (на пример, кривични дела 

против работните односи, безбедноста на јавниот сооб-

раќај итн.), а не според  критериумот на поголема или 

помала важност на кривичните дела. 

Поради ова, неслучајно член 1 од основниот текст 

на Законот за помилување од 1993 година, не ограни-

чува за кои кривични дела не може да се даде помилу-

вање, туку нормира дека претседателот на Република 

Македонија дава помилување за кривични дела пред-

видени со закони на Република Македонија, согласно 

одредбите на Кривичниот законик и овој закон.       

За Судот, воопшто не е спорна општествената опас-

ност на кривичните дела кои со оспорениот закон се 

изземени од можноста за давање на помилување. Но, 

таа не може да се прифати како критериум или причи-

на за таквото изземање, бидејќи општествената опас-

ност е истовремено обележје и на другите кривични де-

ла кои не се изземени, при што за некои од нив може 

да се изречат и најстрогите казни кои се предвидени со 

Кривичниот законик. 
Тоа што претседателот на Републиката има ваква 

надлежност, не значи дека би се дало помилување за 

секој сторител за секое сторено кривично дело, туку 
оваа надлежност ќе се оствари во оние случаи кога 
претседателот ќе оцени дека треба да се даде помилу-
вање, земајќи ги во предвид и карактеристиките на сто-
рителот, но и делото кое е сторено. Притоа, општестве-
ната опасност на стореното дело веќе била санкциони-
рана со тоа што било предвидено како кривично дело и 

со правосилната пресуда со која се изрекува санкција 
предвидена од законодавецот. 

Според Судот, ограничувањето на правото за дава-
ње на помилување на претседателот на Републиката, 
значи навлегување во неговата уставна надлежност од 
страна на законодавецот. Доколку би се прифатила 
можноста законодавецот да има вакво право, се поста-
вува прашањето која би била границата и критериумот 
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за таквото ограничување и дали на ваков начин би се 
изгубила смислата на уставниот институт помилување, 
кој би зависел од перцепцијата на законодавецот и од-
редени појави во одредено време во општеството. 

Помилувањето е поврзано со индивидуализација на 
сторителите на кривичните дела, а не со општо набро-
јување на кривичните дела кои се елиминираат од по-
милување, бидејќи општоста е елемент на амнестијата, 
а не на помилувањето. 

Уставотворецот со нормите во Уставот на Републи-
ка Македонија, не го ограничил помилувањето за кон-
кретни кривични дела, односно со Уставот не се ут-
врдува кои кривични дела може, а кои не може да би-
дат опфатени со уставниот институт помилување. Со 
оглед на тоа, општото дефинирање со закон за кои кри-
вични дела може, а за кои не може да се дава помилу-
вање, нема никаква уставна основа, бидејќи Уставот не 
се впуштил во општо набројување за кои кривичини 
дела не може да се даде помилување, особено поради 
неспорната правна основа дека индивидуализацијата е 
елемент на помилувањето.        

Во случајот, со новиот став 3 од член 1 од оспоре-
ниот закон, се повредува и уставното право на еднак-
вост на граѓаните од член 9 од Уставот на Република 
Македонија. Имено, осудените сторители на кривични-
те дела за кои законодавецот предвидел да не може да 
се даде помилување, се лишуваат од можноста да би-
дат помилувани, за разлика од осудените сторители на 
другите кривични дела, што претставува различно тре-
тирање на лица кои имаат ист статус (осудени лица) и 
се наоѓаат во иста правна ситуација. 

Имајќи го во предвид сето претходно наведено, 
произлегува дека уставното овластување на законода-
вецот од член 84 алинеја 9 од Уставот, со закон да го 
уреди помилувањето, не значи и можност за него да ут-
врдува за кои кривични дела претседателот на Репуб-
ликата не може да дава помилување.  

Ова оттаму што, законодавецот е ограничен со те-

мелната вредност на уставниот поредок - поделба на 
власта на законодавна, извршна и судска, уставното 
право на еднаквост на граѓаните и уставната позиција 
на претседателот на Републиката, но и со начинот на 
кој нашето кривично законодавство ги дефинира кри-
вичните дела.  

Како дополнителен аргумент е тоа што и самиот за-

конодавец согласно Уставот, има право да дава амнес-
тија која според својата содржина и правно дејство е 
слична со помилувањето, а како кривично-правен инс-
титут е исто така дефинирана со Кривичниот законик. 
Така, според член 113 од овој законик, на лицата кои се 
опфатени со акт за амнестија им се дава ослободување 
од гонење или потполно или делумно ослободување од 

извршување на казната, им се заменува изречената каз-
на со поблага казна, им се определува бришење на осу-
дата или им се укинува определена правна последица 
од осудата. 

Притоа, давањето на амнестијата се разликува од 
помилувањето по тоа што таа е акт на законодавецот 
(се донесува во форма на закон), се дава на неодреден 
број на лица и согласно законската дефиниција, со неа 
изречената казна може да се замени само со поблага 
казна, а не и со алтернативни мерки како кај помилува-
њето, определената правна последица може само да се 
укине и не е предвидено да може со неа да се определи 

укинување или пократко траење на казните забрана на 
вршење на професија, дејност или должност, забрана 
на управување со моторно возило на сторителите кои 
се возачи по занимање и протерување на странец од 
земјата како кај помилувањето. 

Ова свое право, од донесувањето на Уставот на Ре-
публика Македонија, законодавецот го има искористе-
но неколку пати, при што самиот утврдувал за кои кри-
вични дела ќе го искористи ова право, а со оглед дека 
не постои уставно ограничување за тоа. 

Понатаму, со член 5 од оспорениот Закон за изме-
нување и дополнување на Законот за помилување, по 
членот 5 се додава нов член 5-а во чиј став 1 се предви-
дува дека претседателот на Република Македонија со 
одлука формира Комисија за помилување со која го оп-
ределува составот и бројот на членовите на Комисијата 
која донесува деловник за начинот на нејзината работа. 
Повторно станува збор за ново законско решение какво 
што не е предвидено со Законот за помилување од 1993 
година. 

Неспорна е потребата од постоење на стручно тело 
кое би му помагало на претседателот во вршењето на 

својата уставна надлежност, но она што ова законско 
решение го прави проблематично од уставна гледна 
точка, е тоа што законодавецот нема уставно овласту-
вање да уредува прашања кои се однесуваат на внат-
решната организација и работа на претседателот на Ре-
публиката како еден од органите на државната власт. 

За споредба, Уставот на Република Македонија, по 

однос на другиот носител на извршната власт - Владата 
на Република Македонија, изречно утврдува дека орга-
низацијата и начинот на работата на Владата се уреду-
ва со закон (член 89 став 6). 

Согласно ова уставно овластување, законодавецот 
го донел Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

59/2000; 12/2003; 55/2005; 37/2006; 115/2007; 19/2008; 
82/2008; 10/2010; 51/2011; 15/2013; 139/2014 и 
196/2015), каде во член 1 е предвидено дека сo овој за-
кон се уредуваат организацијата, начинот на работа и 
надлежноста на Владата на Република Македонија. 

Уставната позицијата на претседателот на Републи-
ката како дел од извршната власт, не може да биде ос-
нов за користење аналогија според која, ако Уставот 

предвидел едно решение за едниот орган кој е дел од 
извршната власт, истото решение да може да се приме-
нува и за другиот. 

Имено, легитимитетот на претседателот на Репуб-
ликата произлегува од граѓаните кои го избираат на 
непосредни избори, за разлика од Владата која се изби-
ра од страна на Собранието на Република Македонија. 
Поради ова, уставотворецот не го предвидел истото ре-
шение за овој орган, како за Владата, ниту пак тоа мо-
же да се користи по аналогија. 

Од наведеното произлегува дека оспорениот Закон 
за изменување и дополнување на Законот за помилу-
вање, содржи одредби кои ја повредуваат темелната 
вредност на уставниот поредок - поделба на државната 
власт на законодавна, извршна и судска, ја ограничува-
ат надлежноста на претседателот на Република Маке-
донија за давање на помилување, го повредуваат устав-
ното право на еднаквост на граѓаните и без да постои 
уставен основ, уредуваат прашања кои се однесуваат 
на организацијата и работата на претседателот на Ре-
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публиката како орган, поради што Судот оцени дека 
оспорениот Закон за изменување и дополнување на За-
конот за помилување, не е во согласност со член 8 став 
1 алинеи 3 и 4, член 9 и член 84 алинеја 9 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 со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот, Елена Гоше-
ва и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил 
Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Ван-
гелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и 
Владимир Стојаноски.  

 
У. бр. 19/2016 Претседател 

16 март 2016 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 
 

1549. 
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по на-
шето гласање против Одлуката У.бр.19/2016 донесена 
на 16.3.2016 година за укинување на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за помилување 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
12/2009) го издвојуваме и писмено го образложуваме 
следното 

 
ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

 
Со наведената Одлука Уставниот суд со мно-

зинство гласови го укина Законот за изменување и до-
полнување на Законот за помилување (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.12/2009). Според 
Одлуката, мнозинството судии во Уставниот суд се на 
став дека Законот за изменување и дополнување на За-
конот за помилување во неговата целост е во спротив-
ност со член 8 став 1 алинеи 3 и 4 (владеењето на пра-
вото и поделбата на државната власт на законодавна, 
извршна и судска како темелни вредности на уставниот 
поредок), член 9 (начело на еднаквост на граѓаните во 
слободите и правата) и член 84 алинеја 9 (претседате-
лот на Република Македонија дава помилување во сог-
ласност со закон) од Уставот на Република Македо-
нија. 

Образложението на Одлуката се темели на почетна-
та констатација дека во рамките на уставните надлеж-
ности на Претседателот на Републиката е и правото да 
дава помилување, при што е предвидено истото да се 
врши во согласност со закон кој го операционализира 
ова право во делот на постапката во која се одлучува за 
давање на помилување, дефинирање на содржината на 
самото право, обврските на другите органи кои учес-
твуваат во постапката, правата на лицата по чија молба 
се бара помилување итн. Притоа, истакнат е ставот де-
ка Законот за изменување и дополнување на Законот за 
помилување ги повредува горенаведените уставни од-
редби и правото за давање на помилување на Претседа-
телот на Републиката според неговата уставна поставе-
ност како дел од извршната власт. 

Повредата на уставните одредби мнозинството су-
дии ја гледа и во ограничувањето на Претседателот на 
Републиката при давањето на помилување што се одне-
сува на осудени лица за: кривични дела против избори-

те и гласањето, кривични дела против половата слобо-
да и половиот морал сторени спрема деца и малолетни 
лица, кривични дела против здравјето на луѓето, кри-
вични дела поврзани со неовластено производство и 
пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни 
супстанции и прекурсори и кривични дела против чо-
вечноста и меѓународното право. Мнозинството судии 
смета дека и покрај тоа што целта на законодавецот би-
ла да се оствари превенција од вршење на овие кон-
кретни кривични дела во иднина, тоа не може да биде 
причина за ограничување на правото за давање на по-
милување. Самиот начин на кој се дефинирани кривич-
ните дела со нашето кривично право (не постои подел-
ба или степенување на кривичните дела туку само гру-
пирање според општественото добро кое се зашти-
тува), не дава основ законодавецот да исклучува одре-
дени дела од можноста за помилување. 

Во Одлуката се наведува дека судот е тој кој ја од-

мерува казната и ги има предвид сите олеснувачки и 

отежнувачки околности, додека помилувањето не е акт 

кој има карактер на казна или друга кривична санкција, 

туку со него само се изразува поблаг став кон сторите-

лот. Претседателот на Републиката не одлучува во 

својство на судски орган, туку носи неотповиклив и ко-

нечен акт на милост како државен орган кој го добил 

својот легитимитет од граѓаните преку непосредни из-

бори. Исто така, се наведува дека помилувањето е неп-

рикосновено уставно и законско право на Претседате-

лот на Република Македонија, кое може да го користи 

по своја оцена во рамките на постапка која е утврдена 

со закон и поради причини кои може да не се од кри-

вично - правна природа, при што не се навлегува во 

фактичката и правната оцена на судот. Се смета дека 

не постои поделба или степенување на кривичните 

дела, па според тоа не треба да постои ограничување за 

кои кривични дела не може да се даде помилување. 

Мнозинството судии сметаат дека ограничувањето 

на правото за давање на помилување на Претседателот 

на Републиката, значи навлегување во неговата уставна 

надлежност од страна на законодавецот. Доколку би се 

прифатила можноста законодавецот да има вакво 

право, се поставува прашањето која би била границата 

и критериумот за таквото ограничување и дали на ва-

ков начин би се изгубила смислата на уставниот инсти-

тут помилување, кој би зависел од перцепцијата на за-

конодавецот и одредени појави во одредено време во 

општеството. Затоа, ставот на мнозинството судии е 

дека уставното овластување на законодавецот од член 

84 алинеја 9 од Уставот, со закон да го уреди помилу-

вањето, не значи и можност за него да утврдува за кои 

кривични дела Претседателот на Републиката да не мо-

же да дава помилување. 

По однос на укинатиот член 5, кој предвидува дека 
Претседателот на Република Македонија со одлука 
формира Комисија за помилување, го определува сос-
тавот и бројот на членовите на Комисијата и донесува 
деловник за начинот на нејзината работа, мнозинството 
судии сметаат дека она што ова законско решение го 
прави проблематично од уставна гледна точка, е тоа 
што законодавецот нема уставно овластување да уре-

дува прашања кои се однесуваат на внатрешната орга-
низација и работа на Претседателот на Републиката ка-
ко еден од органите на државната власт. 
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Спротивно на искажаниот став на мнозинството су-
дии, сметаме дека укинувањето на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за помилување е пот-
полно неосновано од аспект на неговото оценување по 
однос на Уставот и дека тој не е во спротивност со 
член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 9 и член 84 алинеја 9 
од Уставот на Република Македонија. Сметаме дека се-
риозно отсуствува втемелена и квалитетно образложе-
на аргументација, првенствено што се однесува до ре-
зонот за целосно укинување на Законот за изменување 
и дополнување на Законот за помилување, но и аргу-
ментација која (како што досега беше и долгогдишната 
вообичаена пракса на Судот) ќе ја образложи крупната 
касаторна интервенција на Судот поединечно по чле-
нови по однос на укинатите одредби, а таква во оваа 
Одлука не постои.  

Евидентно е дека Судот во својата Одлука најмногу 
се занимава со член 1 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за помилување и оправдувањето 
на касаторната интервенција за него, додека останатите 
членови кои исто така се укинати само ги наведува без 
да се направи темелна анализа за нивната неуставност.  

Ако мнозинството судии поаѓаат принципиелно од 
логиката дека кај оспорениот акт не се почитува 
принципот на владеење на правото и поделбата на 
власта, тогаш Одлуката требаше генерално да се зад-
ржи на тој аргумент и истиот поиздржано да го елабо-
рира. Наместо тоа, текстот на Одлуката нуди комбини-
ран пристап, каде таа навлегува во интерпретација на 
неуставноста на само еден член (член 1) но евидентно 
ги пренебрегнува другите, со што се дозволува арбит-
рерна интервенција без соодветно образложение.  

Претседателот на Република Македонија е уставен 
орган кој има права и должности утврдени со Уставот 
на Република Македонија (член 79-87). “Неговата ра-
бота се одвива во рамките на Уставот и законите. Како 
последица на тоа, претседателот на Републиката е во 
рамките на правото

1
“ . Според начинот на кој оваа ма-

терија е регулирана, теоријата смета дека Претседате-
лот на Републиката не е суверен како што би бил мо-
нархот, туку се смета дека неговата положба мора це-
лосно да се уреди со Уставот. “Станува збор за значај-
на државна функција и за персонализирана власт во 
рамките на правото...тој не може да има други права и 
должности освен оние кои се запишани во Уставот

2
.  

Според член 79 став 3 од Уставот, Претседателот на 
Републиката своите права и должности ги врши врз ос-
нова и во рамките на Уставот и законите, факт што Од-
луката воопшто не го елаборира, а што е основ за сите 
други уставни одредби за уредување на надлежностите 
на Претседателот. Сметаме дека треба да се има пред-
вид директната поврзаност на овој член со член 84 кој 
ги набројува надлежностите на Претседателот на Ре-
публика Македонија, меѓу кои е и алинеја 7 - “именува 
и разрешува и други носители на државни и јавни фун-
кции утврдени со Уставот и во согласност со закон“, 
како и алинеја 9 која наведува дека тој дава помилува-
ња во согласност со закон. Идентична формулација ка-
ко и алинеја 9 е употребена во истиот член во алинеја 8 
по однос на надлежноста на Претседателот да доделува 
одликувања и признанија во согласност со закон, од-
носно овие две алинеји се еднакви по нивниот правен 
статус и последици. Законот за одликувања и призна-

                            
1
 Светомир Шкариќ, Научно толкување - Устав на Република Ма-

кедонија, Скопје, Култура, 2014 година   
2
 Idem, стр.350-351 

нија на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 48/2002, 24/2012) претста-
вува пример на закон кој може да се компарира со За-
конот за помилувањето по однос на потполно идентич-
ната уреденост во Уставот, а кон кој воопшто не се по-
ставува прашањето или “проблематизираноста“ нас-
проти Уставот како што се прави за помилувањето

3
.  

Со оглед на тоа дека друга уставна разработка на 
надлежноста за помилување во рамките на Уставот 
нема, сосема јасно и разбирливо е дека Уставот пре-
пушта се што е во врска со помилувањето да биде регу-
лирано со закон. Значи, воопшто не е издржан ставот 
на мнозинството судии дека законодавецот нема устав-
но овластување да уредува прашања кои се однесуваат 
на внатрешната организација и работа на Претседате-
лот на Републиката, со оглед на тоа што Уставот еви-
дентно му го дозволува тоа. Законодавецот при уреду-
вање на помилувањето со закон не излегува надвор од 
своите уставни надлежности, бидејќи Претседателот е 
ограничен со постојната уставна рамка односно со за-
конската процедура кога дава помилувања. Наведеното 
јасно укажува дека меѓу другото, уредувањето на пра-
шањето на помилувањето преку закон, односно во сог-
ласност со закон, единствено и неприкосновено припа-
ѓа на законодавецот (Собранието) според член 68 став 
1 алинеја 2. За жал, Одлуката на Уставниот суд не по-
кажува конзистентност во оваа насока и сметаме дека 
намерно се губат предвид членовите од Уставот кадеш-
то конкретизираат и упатуваат кон одредена материја 
да се уреди со закон. 

Законот за помилување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 20/1993) и сега укинатиот За-
кон за изменување и дополнување на законот за поми-
лување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.12/2009) всушност конвергираат и се надополнуваат 
меѓусебно, сочинувајќи една правна целина

4
.  Во таа 

смисла, кога воопшто би постоела правна основа за 
укинување на Законот за изменување и дополнување 
на законот за помилување како што наведува Одлу-
ката, тогаш со оглед на правната природа на одредбите 
од Законот за помилување кои наведуваат на ист прис-
тап кон уредената материја како и измените и дополну-
вањата, тогаш логично би требало да постои интервен-
тна одлука и за тој закон од страна на Судот по соп-
ствена иницијатива.  

Во Законот за изменување и дополнување на зако-
нот за помилување беа содржани 13 измени и дополну-
вања на Законот за помилување од 1993 година. Со из-
мените одредбите од основниот закон се прецизираат, 
се докомплетираат и се вршат терминолошки и редак-
циски усогласувања на законот со другите законски и 
правни термини.  

По однос на укинатиот член 1 став 3 и 4 кој такса-
тивно набројува на кои лица осудени за определени 
кривични дела не може да се даде помилување (против 
изборите и гласањето, против половата слобода и поло-
виот морал сторени спрема деца и малолетни лица, 
против здравјето на луѓето по однос на неовластено 
производство и пуштање во промет на наркотични 

                            
3
 Во одлука на Уставниот суд У.бр.87/2005 се укинале зборовите 

“и одземање“ по однос на одземање на одликувањата и признани-
јата. Друг закон кој уредува права кои се однесуваат на претседа-
телот е и Законот за правата на Претседателот на Република Ма-
кедонија и неговото семејство по престанокот на неговата фун-
кција („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2004, 
109/2006, 157/2007). 
4   При разгледување на предложените измени и дополнувања на 
Законот за помилување, Владата во 2008 истакнала дека постој-
ниот закон има празнини кои произлегуваат од неговата практич-
на примена, како и од потребата за попрецизно нормирање на оп-
ределени прашања регулирани со Законот 
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дроги, психотропни супстанции и прекурсори и за кри-
вични дела против човечноста и меѓународното право), 
сметаме дека со оглед на уставната можност за закон-
ска дискреција во уредувањето на ова прашање од 
страна на Собранието, членот не требаше да се укине. 
Намерата на законодавецот да оствари двојна превен-
тивна политика (една е запретената казна сопред закон 
а другата е неможноста за помилување за делото) при 
определувањето кои кривични дела би биле изземени 
од можноста нивните сторители да бидат помилувани, 
односно да го нормира јавниот интерес на граѓаните и 
да го определи приоритеното степенување на општес-
твената опасност по свое наоѓање, е право на законода-
вецот кое експлицитно извира од Уставот.  

Исто така сметаме дека со укинатиот став 3 од член 
1, не се повредува и уставното право на еднаквост на 
граѓаните од член 9 од Уставот на Република Македо-
нија. Наспроти ставот наведен во Одлуката, сметаме 
дека кога се во прашање конкретните кривични дела, 
не се работи за различно третирање на лица кои имаат 
ист статус (осудени лица) и се наоѓаат во иста правна 
ситуација, бидејќи се работи за лица-сторители на раз-
лични кривични дела кои повлекуваат различна кри-
вична одговорност, сообразна со природата на делото. 
Истовремено, сите сторители на овие конкретни кри-
вични дела се меѓусебно еднакви, секој по себе во од-
нос на конкретна група на дела, во нивната неможност 
да добијат помилување, што значи дека во рамките на 
сопствената група се истоветно односно еднакво трети-
рани. Проблематизирањето на еднаквоста како оправ-
дување за укинување на оваа одредба сметаме дека е 
беспредметна затоа што еднаквоста не е доведена во 
прашање. Имено, сметаме дека правото на помилување 
не е право кое треба еднакво да се даде на сите, туку 
тоа е само можност која зависи од проценката и милос-
та на Претседателот. Во духот на член 9 од Уставот, 
сметаме дека не се работи за право или слобода, за да 
се постави прашањето за нееднаквост или дискримина-
ција, туку само за дискреционо право на Претседателот 
на Републиката. 

По однос на укинатата одредба од член 1 став 4 што 
се однесува на неможноста Претседателот на Републи-
ка Македонија да даде помилување на лице државјанин 
на Република Македонија кое издржува казна во Ре-
публика Македонија, а е осудено со пресуда на меѓуна-
роден кривичен суд за кривични дела против човечнос-
та и меѓународното право (член 403-422 од Кривични-
от законик), сметаме дека во контекст на темелната 
вредност на владеење на правото мнозинството судии 
морале да го имаат предвид и член 8 алинеја 11 од 
Уставот, односно почитувањето на општоприфатените 
норми на меѓународното право за кои Република Маке-
донија е обврзана со сите меѓународни конвенции кои 
ги има ратификувано и коишто се составен дел на до-
машниот правен поредок. И покрај тоа што во склад со 
меѓународните правни принципи и Кривичниот зако-
ник за ваквите дела предвидува незастарливост во кри-
вичното гонење и застарувањето на казната (член 112), 
за укинувањето на оваа одредба Одлуката не дава ни-
каков коментар. Затоа, сметаме дека постои не само 
загриженост, туку и реална можност за повреда на ме-
ѓународното јавно право со оваа Одлука заради идните 
правни последици кои таа ќе ги произведе. 

Врзано со ова прашање, зачудува и отсуството на 
било какво образложение за касаторната интервенција 
на член 1 став 2 кој уредуваше дека „Претседателот на 
Република Македонија дава помилување и за кривични 

дела пропишани со кривичен закон на друга држава, 
доколку сторителот е македонски државјанин и казната 
ја издржува во Република Македонија врз основа на из-
вршување на кривична пресуда на странски или на ме-
ѓународен суд, ако тоа е определено со меѓународен 
договор, или ако постои реципроцитет, или ако санкци-
јата ја изрече и домашниот суд според Кривичниот за-
коник“, со оглед на неговата врзаност со член 121-а од 
Кривичниот законик, но и со сепак можните олесни-
телни околности за лицето-барател на помилување кои 
беа наведени во оваа одредба, а кои сега не постојат.  

Одлуката не содржи образложение за укинувањето 

на член 2 (дополнување на член 1 кој подетално ги уре-

дува видовите на помилување кои Претседателот би 

можел да ги даде), член 4 став 3 (дополнување на член 

5, кој ја детализира постапката за упатување на молба-

та за помилување) и член 5 кој го уредува формирање-

то и приниципите за работа на Комисијата за помилу-

вање.  

Во Одлуката не се наведени и причините заради 

кои е констатирана несогласност со Уставот на одред-

бите кои вршат допрецизирање на постапката за поми-

лување, а тоа се член 6 став 2 и 3, член 7 став 3, член 8 

и член 9. Во нив се прецизираат роковите за постапува-

ње на учесниците/органите и тоа во рок од 8 дена од-

носно во рок од 30 дена за да се постигне брзина и ефи-

касност во постапката за помилување. Законот од 1993 

го употребуваше терминот “веднаш“, но со законските 

измени се прецизира точни рокови за дејствување на 

казнено-поправната установа по приемот на молбата во 

рок од 8 дена да даде извештај за поведението на осу-

деникот, односно во рок од 30 дена судот молбата со 

сите списи да ги достави до Министерството за правда 

и потоа во рок од 30 дена до Претседателот на Репуб-

ликата. Со оглед на природата на овие одредби и на ма-

теријата со која всушност се доуредуваат одредбите од 

законот од 1993, сметаме дека генералниот став на 

мнозинството судии врз база на кој овие одредби се 

укинати може идентично да кореспондира и со основ-

ниот закон.  

Интересна е и констатацијата во Одлуката дека 

Кривичниот законик (член 114 став 1 и 2 и член 115) 

содржи идентична дефиниција за содржината на инсти-

тутот помилување со член 2 од Законот за изменување 

и дополнување на Законот за помилување, што значи 

постои идентично двојно законско регулирање на ова 

прашање, но и покрај тоа тој член е укинат заедно со 

другите одредби. 
По однос на укинатиот член 5 (односно 5-а) каде се 

уредува формирањето, составот и бројот и начинот на 
работа на Комисијата за помилување, која е тело од 
техничко-помошен и советодавен карактер, сметаме 
дека законодавецот има уставно овластување да го уре-
ди и ова прашање со закон, онака како што му наложу-
ва Уставот. Во системот на контрола и баланс на влас-
та примарно определен помеѓу законодавецот и Прет-
седателот, своја улога игра и Комисијата која со своја-
та работа според закон, администрирајќи го процесот 
ја канализира волјата на Претседателот. Јасно е дека 
финалната одлука ја носи Претседателот додека Коми-
сијата само ги подготвува предлозите за помилување. 
Во моментот, со оглед на укинатиот член 5, правната 
празнина ја покрива Одлуката за организација и делок-



 Стр. 52 - Бр. 58                                                                                         28 март 2016 
 

 

руг на работа на Кабинетот на Претседателот на Репуб-
лика Македонија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.30/2000), со која престанува да важи прет-
ходната Одлука за организација и делокруг на работа 
на Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија од 1991 година (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.57/1991) што повторно нема основ за 
формирање, според Законот за помилување од 1993 го-
дина. Овој основ беше предвиден единствено во укина-
тиот Закон за изменување и дополнување на законот за 
помилување. Дотолку повеќе што според компаратив-
ните согледувања во повеќе современи држави вакви 
комисии се предвидени се со цел дискреционото право 
на претседателот за помилување да не биде неограни-
чено. 

За илустрација, компаративните искуства кои се од-
несуваат на уставната рамка на помилувањето покажу-
ваат извесно лимитирање на авторитетот кој го дава 
помилувањето. Интересен е примерот на Белгија, каде 
кралот го има дискреционото право да помилува, но 

уставот обезбедува лимитирање на тоа право и меха-
низми на мониторирање за процесот на помилување. 
На пример, лицето сторител на кривично дело ако го 
осуди Врховниот суд, кралот не може да го помилува 
освен ако Парламентот не го побара тоа. Постојат раз-
лични постапки за помилување кои се разликуваат по 
однос на тоа дали помилуваното лице е обичен граѓа-

нин или вршител на јавна функција. Во Швајцарија, 
помилувањето се регулира во уставот и кривичниот за-
коник, но кога помилувањето го врши федералното 
собрание образложението за помилување бара аргу-
ментација која треба да е поелаборирана од вообичае-
ните личните тешкотии (причини) на апликантот. 
Уставот на Шпанија му овозможува на кралот да поми-

лува, но постојат ограничувања во ова негово овласту-
вање кои се уредуваат со закон, според кој Кралот не 
може да го помилува Претседателот или другите чле-
нови на владата ако се осудени за кривични дела. Во 
Уставот на Шпанија се наведува дека правото на поми-
лување мора да се остварува во согласност со закон 
(член 62 i), а законот пак не дозволува општо, нелими-
тирано помилување. Со цел процесот да биде транспа-

рентен, помилувањата се објавуваат во службен вес-
ник. Во случајот на Босна и Херцеговина помилување 
дава Претседателството, а член 3 од Законот за поми-
лување наведува дека помилувањето не може да се да-
де за кривичните дела геноцид, воени злосторства и 
злосторства против човештвото. 

Од наведените компаративни анализи и согледу-

вања, се забележува тенденцијата во светот на ограни-
чување на апсолутното дискреционо право на претсе-
дателот во помилувањето. Во одредни држави тоа се 
постигнува со предвидување на комисија за помилу-
вање, која има за цел административно ограничување 
на дискреционото право на претседателот за помилу-
вање, во други земји тоа се постигнува преку јавен 

увид и контрола со објавување на периодични и го-
дишни извештаи за опсегот на помилувањата, а во не-
кои други држави дури и со ограничување на видовите 
на кривични дела за кои би можело да се даде помилу-
вање. И на крајот, постојат земји каде може да се води 
и судски спор за одобрување или неодобрување на по-
милувањето. 

Особено интересно е што со укинувачката интер-
венција на член 10 од Законот за изменување и допол-
нување на Законот за помилување се враќа во примена 
член 11 од Законот за помилување кој уредува дека 
Претседателот на Републиката по исклучок може да 
дава помилување и без спроведување на постапка за 
помилување пропишана со овој закон кога тоа е од ин-

терес за Републиката, или кога посебни околности што 
се однесуваат на личноста и на кривичното дело ука-
жуваат дека е тоа оправдано. Преку укинувањето на из-
мените на законот овој член повторно се враќа во сила, 
а тој овозможува Претседателот да помилува определе-
но лице без воопшто да се спроведе законски пропиша-
на постапка во случај тој да смета дека е оправдано. 

Апсурдна и уставно неоправдана е и интервенција-
та врз членови кои вршат терминолошки промени на 
членови од основниот текст на законот, како што се 
член 1 став 1 (зборот “закон“ се заменува со зборот “за-
коник“), член 3 (зборовите “правосудство и управа“ се 
заменуваат со зборот “правда“, однесувајќи се на Ми-
нистерството за правда), член 4 став 1 (зборот “Репуб-

ликата“ се заменува со зборовите “Република Македо-
нија“), член 7 став 1 (зборовите “правосудство и уп-
рава“ се заменуваат со зборот “правда“), член 11 (збо-
рот “закон“ се заменува со зборот “законик“), член 12 
(зборовите “правосудство и управа“ се заменуваат со 
зборот “правда“) како и член 13 кој уредува кога зако-
нот стапува во сила. Со оваа касаторна интервенција 

Уставниот суд ги враќа старите термини на државните 
институции кои не се повеќе во правниот поредок, а 
воедно со тоа се повредува и член 51 од Уставот. 

Со оваа Одлука Уставниот суд директно го повре-
дува начелото на поделба на власта од член 8 став 1 
алинеја 4, проширувајќи ги ингеренциите на Претседа-
телот кои се утврдени со Устав и закон. Законодавецот 
има право да го уреди ова прашање по свое наоѓање 

што го црпи од член 68 став 1 алинеја 2 и член 84 став 
1 алинеја 9 од Уставот. Уставниот суд со донесената 
одлука не само што креира норма, туку навлегува во 
уставните овластувања на законодавецот за донесува-
ње на закони, со што излегува надвор од своите устав-
но утврдени надлежности. Уставниот суд кој е најпови-
кан да го заштити Уставот, со оваа одлука самиот го 

повредува, со што се доведува во прашање владеењето 
на правото. 

 

 Судија  
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 Македонија, 
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 Македонија, 
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 Судија  
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 Македонија, 
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1550. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија” број 70/1992), на седницата одржана 

на 16.3.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА член 12 став 1 алинеите 8 и 9 и 

член 63 став 3 од Законот за филмската дејност 

(“Службен весник на Република Македонија” број 

82/2013, 18/2014, 44/2014 и 129/2015). 

2. СЕ СТАВА ВОН СИЛА Решението за запирање 

на извршувањето на поединечните акти или дејствија 

што се преземаат 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 поднесена иницијатива од Панче Докузов, адвокат 

од Штип, со Решение У.бр.64/2014 од 8 јули 2015 го-

дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 

одредбите на членовите од Законот, означен во точката 

1 од оваа одлука. 

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 

основано се постави прашањето за согласноста на ос-

порените законски одредби со одредбите на Уставот. 

5. Судот на седницата утврди дека според оспоре-

ниот член 12 став 1 алинеи 8 и 9 од Законот за фил-

мската дејност, надоместоците од членот 11 став 2 али-

неја 4 од овој закон, кои ги стекнува Агенцијата, се: 

-3% од разликата меѓу уплатениот износ од сите 

компјутери во сите уплатно-исплатни места на прире-

дувачот на игрите на среќа во обложувалница и испла-

тениот износ од сите компјутери во сите уплатно-ис-

платни места на приредувачот на игрите на среќа во 

обложувалница и 

-3% од разликата меѓу уплатениот износ од сите ав-

томати во сите деловни простории на приредувачот на 

игрите на среќа во автомат клубови и казината и испла-

тениот износ од сите автомати во сите деловни просто-

рии на приредувачот на игрите на среќа во автомат 

клубови и казината. 

Судот исто така утврди дека оспорениот член 63 

став 3 од истиот закон, определува дека надоместоците 

од членот 12 став 1 алинеи 8 и 9 од овој закон за 2014 

година ќе се уплаќаат на сметката на Агенцијата, во ро-

кот од членот 13 став 4 од овој закон. 

6. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-

публика Македонија, владеењето на правото е темелна 

вредност на уставниот поредок на Република Македо-

нија. 

Според член 9 од Уставот, граѓаните на Република 

Македонија се еднакви во слободите и правата неза-

висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 

и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-

вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 

пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 30 став 2 од Уставот сопственоста 

создава права и обврски и треба да служи за добро на 

поединецот и на заедницата, а според став 3 од наведе-

ниот член од Уставот, никому не можат да му бидат 

одземени или ограничени сопственоста и правата кои 

произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен ин-

терес утврден со закон. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 

данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-

вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-

донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-

вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 

е должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на 

пазарот и претприемништвото. Републиката обезбеду-

ва еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот 

и презема мерки против монополската положба и мо-

нополското однесување на пазарот. Слободата на паза-

рот и претприемништвото можат да се ограничат со за-

кон единствено заради одбраната на Републиката, зачу-

вувањето на природата, животната средина или здрав-

јето на луѓето. 

Со Законот за филмската дејност (“Службен весник 

на Република Македонија” број 82/2013, 18/2014, 

14/2014 и 129/2015) се уредуваат вршењето на фил-

мската дејност, основањето, работата, раководењето, 

управувањето, финансирањето, надзорот над работата 

и други прашања поврзани со работата на Агенцијата 

за филм на Република Македонија (член 1 од Законот). 

Со член 2 од Законот е определено дека развојот, 

производството, промоцијата, дистрибуцијата и јавно-

то прикажување на филмови се од јавен интерес за Ре-

публика Македонија (во натамошниот текст: филмска-

та дејност). 

Според член 3 став 1 од Законот, Република Маке-

донија го поттикнува и го помага развојот на филмска-

та дејност, особено преку: поддршка на развојот на 

филмската дејност, континуирана поддршка на произ-

водството на домашни филмови и поддршка на проек-

ти од национален интерес во филмската дејност, созда-

вање на поволни услови за развој на филмската ин-

фраструктура, стимулативна фискална политика во об-

ласта на филмската дејност, стипендирање на дефици-

тарни кадри во областа на филмската дејност и органи-

зирана презентација на домашното филмско творештво 

на врвни меѓународни фестивали и манифестации. 

Со член 4 од Законот е определено дека национален 

интерес во филмската дејност во согласност со овој за-

кон претставува: континуирана поддршка на производ-

ството на домашни филмови и поддршка на производ-

ство на други аудиовизуелни дела, поттикнување на 

создавање на домашни сценарија, поттикнување на ме-

ѓународни филмски копродукции со странски проду-

центи согласно со ратификуваните меѓународни дого-

вори за оваа област, меѓународна промоција на фил-

мското творештво преку учество на филмски фестива-

ли и манифестации, поддршка на домашни фестивали 
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од меѓународно значење, поддршка на развојот на ки-

ната во Република Македонија, поддршка на дистрибу-

цијата на филмови во Република Македонија и во 

странство, стручно и професионално усовршување кад-

ри во областа на филмот, поттикнување на едукативни 

и образовни програми преку кои се унапредува фил-

мската култура, заштита на публиката, особено на ма-

лолетната публика преку категоризација на филмовите 

што се дистрибуираат и јавно прикажуваат во Републи-

ка Македонија, поддршка на членувањето на Републи-

ка Македонија во меѓународни филмски организации и 

асоцијации и поддршка на издавање на книги и публи-

кации за филмската дејност. 

Со член 7 од Законот е определено дека заради под-

дршка, поттикнување и развој на филмската дејност, 

финансирање проекти од национален интерес за Репуб-

лика Македонија во филмската дејност, како и заради 

поддршка, презентирање и грижа за филмското тво-

рештво во Република Македонија, се основа Агенција 

за филм на Република Македонија (во натамошниот 

текст: Агенцијата). 

Според член 11 став 1 од Законот, средствата пот-

ребни за работа на Агенцијата се обезбедуваат од Буџе-

тот на Република Македонија и од други извори ут-

врдени со овој закон, а според ставот 2 алинеја 4 од на-

ведениот член од Законот, Агенцијата, помеѓу другото, 

стекнува средства и од надоместоци на правни лица ут-

врдени во овој закон. 

Од содржината на членот 30 став 3 од Уставот, про-

излегува дека сопственоста не може да се одземе или 

ограничи, освен ако за тоа постои јавен интерес кој за-

должително се утврдува со закон. 

Со Уставот не е дефинирано што се подразбира под 

терминот „јавен интерес“ и врз основа на кои критери-

уми тој се утврдува со закон и оценката за тоа што е ја-

вен интерес, но, од наведената уставна одредба произ-

легува дека Уставот на Република Македонија на зако-

нодавецот му дал дискреционо право да оцени кога по-

стои јавен интерес. 

Законодавецот со член 2 од Законот за филмската 

дејност, уредил дека развојот, производството, промо-

цијата, дистрибуцијата и јавното прикажување на фил-

мови се од јавен интерес за Република Македонија (во 

натамошниот текст: филмската дејност), а со член 4 од 

Законот е уредено и што претставува националниот ин-

терес во филмската дејност. 

Тргнувајќи од уставните и законски одредби цити-

рани погоре, според Судот, законодавецот има право 

со закон да воведе за одредени субјекти одделен вид на 

јавни давачки, да ја одреди нивната основица и да се 

утврдат другите неопходни елементи, водејќи сметка 

за уставното начело на еднаквост на субјектите од ас-

пект на нивната правна положба на пазарот при воста-

новувањето на ист вид јавна давачка.  

Согласно уставното овластување, законодавецот го 

уредил членот 11 став 2 алинеја 4 од Законот, според 

кој Агенцијата стекнува средства и од надоместоците 

на правните лица утврдени во овој закон.  

Со членот 12 став 1 алинеите 1 до 9 од Законот за 

филмската дејност, е определено дека надоместоците 

од членот 11 став 2 алинеја 4 од овој закон се: 

-0,9% од приходот на телевизиските програмски 

сервиси на национално ниво, 

-0,9% од приходот на телевизиските програмски 

сервиси на регионално ниво, 

-0,9% од приходот на телевизиските програмски 

сервиси на локално ниво, 

-1%  од приходот на операторите на јавните елек-

тронски комуникациски мрежи кои реемитуваат прог-

рамски сервиси на радиодифузерите, 

-1% од приходот на правните лица кои обезбедува-

ат пристап до интернет, 

-5% од приходот на правни лица кои вршат дејност 

киноприкажување на филмови, 

-2% од приходот на правни лица кои вршат дејност 

дистрибуција, изнајмување или продажба на филмови,  

-3% од разликата меѓу уплатениот износ од сите 

компјутери во сите уплатно-исплатни места на прире-

дувачот на игрите на среќа во обложувалница и испла-

тениот износ од сите компјутери во сите уплатно-ис-

платни места на приредувачот на игрите на среќа во 

обложувалница и 

-3% од разликата меѓу уплатениот износ од сите ав-

томати во сите деловни простории на приредувачот на 

игрите на среќа во автомат клубови и казината и испла-

тениот износ од сите автомати во сите деловни просто-

рии на приредувачот на игрите на среќа во автомат 

клубови и казината. 

Од содржината на членот 12 став 1 алинеите 1 до 9 

од Законот, произлегува дека законодавецот со овој 

член од Законот ги определил правните лица од кои се 

наплатува надоместок за работа на Агенцијата и осно-

вите за определување на надоместоците и тоа: телеви-

зиските програмски сервиси на национално, регионал-

но и локално ниво (алинеите 1, 2 и 3), операторите на 

јавните електронски комуникациски мрежи кои рееми-

туваат програмски сервиси на радиодифузерите (али-

неја 4), правните лица кои обезбедуваат пристап до ин-

тернет (алинеја 5), правни лица кои вршат дејност ки-

ноприкажување на филмови (алинеја 6), правни лица 

кои вршат дејност дистрибуција, изнајмување или про-

дажба на филмови (алинеја 7), приредувачот на игри на 

среќа во обложувалница (оспорена алинеја 8) и прире-

дувачот на игрите на среќа во автомат клубови и кази-

ната (оспорена алинеја 9). 
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Според тоа, од содржината на член 12 став 1 алине-

ите 1 до 9 од Законот, произлегува дека во кругот на 

субјекти кои учествуваат во финансирање на работата 

Агенцијата за филм на Република Македонија, се опфа-

тени правни лица (алинеите 1 до 7), кои имаат учество 

во искористувањето на филмот имајќи ја предвид деј-

носта која ја вршат, но и правни лица (оспорените али-

неи 8 и 9) кои немаат такво учество, а и тие се опреде-

лени како извор на финансирање на работата на 

Агенцијата.  

Според Судот, ваквата определба на законодавецот 

и правните лица од оспорените алинеи 8 и 9 од ставот 2 

на членот 12 од Законот, да бидат обврзници за плаќа-

ње на надоместок за работата на Агенцијата за филм на 

Република Македонија, односно да издвојуваат и нап-

латуваат средства од нивните стекнати приходи, не е 

во согласност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3 и 

член 30 став 3 од Уставот. Наведеното од причини што 

со опфатот и на овие правни лица, кои не можат да се 

подведат под правни лица кои на било кој начин учес-

твуваат во искористувањето на филмската дејност, спо-

ред Судот се создава можност од востановување на кои 

и да било правни лица-обврзници за плаќање на надо-

месток за работата на Агенцијата за филм, надвор од 

критериумот учество во искористувањето на филмот, 

кој неспорно се согледува како критериум од кој зако-

нодавецот тргнал во определувањето на правните лица-

обврзници за плаќање на надоместок од нивните при-

ходи, опфатени со алинеите 1 до 7 од ставот 2 на чле-

нот 12 од Законот, како извори за финансирање на фил-

мската дејност.  

Оттука, иако правните лица од алинеите 1 до 7 од 

ставот 2 на членот 12 од Законот и правните лица од 

оспорените алинеи 8 и 9 од ставот 2 на членот 12 од За-

конот, не се во иста правна положба од аспект на учес-

твото во вршењето на филмската дејност и сферата на 

искористувањето на филмот, за сите нив е востановена 

обврска за плаќање на надоместок за работа на Агенци-

јата, односно и за правните лица од оспорените алинеи 

8 и 9 на членот од Законот, што според Судот не е во 

согласност и со член 55 став 2 од Уставот, односно се 

повредува уставното начело на еднаква правна полож-

ба на пазарот, кој наложува еднакво постапување со 

субјектите кои се во иста правна ситуација, а со субјек-

ти кои се во различна правна ситуација на различен на-

чин.  

Од анализата на оспорениот член 63 став 3 од Зако-

нот, произлегува дека овој оспорен законски член е 

уреден во врска со оспорениот член 12 став 1 алинеи 8 

и 9 од Законот, поради што и за овој оспорен член од 

Законот, Судот оцени дека не е во согласност со одред-

бите од Уставот.  

7. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот 

оцени дека оспорениот член 12 став 1 алинеи 8 и 9 од 

Законот и оспорениот член 63 став 3 од Законот, не се 

во согласност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3, 

член 30 став 3 и член 55 став 2 од Уставот, поради што 

одлучи како во точките 1 и 2 од одлуката.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-

сови во состав од претседателот на Судот Елена Гоше-

ва и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил 

Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Ван-

гелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и 

Владимир Стојаноски.  
 

У. бр. 64/2014 Претседател 

16 март 2016 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Елена Гошева, с.р. 

 

1551. 

Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија (“Службен 

весник на Република Македонија“ бр.70/1992), по мое-

то гласање против одлуката У.бр.64/2014 донесено на 

ден 16.3.2016 год., за укинување на член 12 став 1 али-

неите 8 и 9 и член 63 став 3 од Законот за филмската 

дејност (“Службен весник на Република Македонија” 

број 82/2013, 18/2014, 44/2014 и 129/2015), го издвоју-

вам и писмено го образложувам следното 

 

ИЗДВОЕНО  МИСЛЕЊЕ 
 
Со наведената Одлука, Уставниот суд со мно-

зинство гласови одлучи да го укине член 12 став 1 али-

неите 8 и 9 и член 63 став 3 од Законот за филмската 

дејност (“Службен весник на Република Македонија” 

број 82/2013, 18/2014, 44/2014 и 129/2015) и го стави 

вон сила Решението за запирање на извршувањето на 

поединечните акти или дејствија што се преземаат врз 

основа на Одлуката означена во точката 1 од оваа од-

лука.  

Ставот на мнозинството судии е дека ,,..Ваквата оп-

ределба на законодавецот, правните лица од оспорени-

те алинеи 8 и 9 од ставот 2 на членот 12 од Законот, да 

бидат обврзници за плаќање на надоместок за работата 

на Агенцијата за филм на Република Македонија, од-

носно да издвојуваат и наплатуваат средства од нивни-

те стекнати приходи, не е во согласност со одредбите 

од член 8 став 1 алинеја 3 и член 30 став 3 од Уставот. 

Наведеното од причини што со опфатот и на овие прав-

ни лица, кои не можат да се подведат под правни лица 

кои на било кој начин учествуваат во искористувањето 

на филмската дејност, според Судот се создава мож-

ност од востановување на кои и да било правни лица-

обврзници за плаќање на надоместок за работата на 

Агенцијата за филм, надвор од критериумот учество во 

искористувањето на филмот, кој неспорно се согледува 

како критериум од кој законодавецот тргнал во опреде-

лувањето на правните лица-обврзници за плаќање на 

надоместок од нивните приходи, опфатени со алинеите 

1 до 7 од ставот 2 на членот 12 од Законот, како извори 

за финансирање на филмската дејност„ исто така Судот 

смета „дека од аспект на член 55 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, со кој се гарантира еднаквата правна 
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положба на сите субјекти на пазарот, опфатот на прав-

ните лица од алинеите 8 и 9 од став 1 на член 12 од За-

конот, се повредувал овој уставен принцип.„ 

Спротивно на наведените аргументи, а особено 

спротивно на донесената одлука овие одредби требаше 

да останат во правниот промет.  

Согласно со член 2 од Законот за филмска дејност, 

филмската дејност е од ЈАВЕН ИНТЕРЕС во Републи-

ка Македонија. Филмската дејност покрај со средства 

од Буџетот на Република Македонија, се финансира и 

од други извори од надоместоци на правните лица кои 

се утврдени во член 12 од наведениот закон. Во членот 

12 став 1 од филмската дејност, е утврдено дека фил-

мската дејност се финансира од надоместоци на теле-

визиски програмски сервиси на национално, регионал-

но и локално ниво; кабелски оператори кои вршат рее-

митување на телевизиски програми; субјектите кои 

обезбедуваат интернет услуги; правни лица кои вршат 

дејност киноприкажување на филмови, од правните ли-

ца кои вршат дејност дистрибуција, изнајмување и про-

дажба на филмови, исто така во алинеите 8 и 9 е ут-

врдено дека филмската дејност се финансира и од на-

доместоци на приредувачот на игрите на среќа во обло-

жувалница и во автомат клубови и во казина. Имено, 

приредувачот на игрите на среќа во обложувалница на 

Агенцијата и плаќа надоместок во износ од 3% од раз-

ликата меѓу уплатениот и исплатениот износ од сите 

компјутери во сите уплатно-исплатни места на прире-

дувачот на игрите на среќа во обложувалница, односно 

3% од разликата меѓу уплатениот и исплатениот износ 

од сите автомати во сите деловни простории на прире-

дувачот на игрите на среќа во автомат клубови и во ка-

зина. 

Со Законот за игрите на среќа и за забавните игри 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/201 и 171/2012) во член 

16 е уредено на кој начин се користат средствата оства-

рени по основ од приредувањето на игрите на среќа и 

забавните игри, односно дека истите како буџетски 

приход потоа се наменуваат за финансирање на нацио-

налните организа-ции и здруженија на граѓаните кои се 

од јавен интерес, исто како и филмската дејност. 

Јавниот и националниот интерес на Република Ма-

кедонија прецизно се утврдува во член 16 од Законот 

дека: со средствата остварени по сите основи од прире-

дувањето на игри на среќа и забавни игри се користат 

за финансирање на националните инвалидски органи-

зации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на 

здруженија на граѓани за борба против семејно насил-

ство и за Црвениот крст на Република Македонија. Из-

носот на средствата за намената на овие организации е 

50% од вкупниот приход на игрите на среќа и забавни-

те игри утврден во претходната календарска година, но 

не помалку од 60 милиони денари и не повеќе од 120 

милиони денари. 

Распределбата на средствата од став 2 на овој член 

ја врши Владата на Република Македонија со одлука, 

врз основа на програма поднесена од Министерството 

за труд и социјална политика. Средствата остварени по 

сите основи од приредувањето на посебните игри на 

среќа кои се користат за финансирање на спортот, за 

спортските федерации и клубови се користат преку 

Агенција за млади и спорт. Од тука се гледа дека и 

овие дејности исто така не се непосредно во врска со 

вршењето на дејноста за приредувањето на игрите на 

среќа и забавните игри, а се финансираат од нивни на-

доместоци. 

Од друга страна во член 17 од Законот за игрите на 

среќа и за забавните игри, утврдено е дека „надоместо-

ците и посебните давачки од игрите на среќа утврдени 

со овој закон се приход на Буџетот на Република Маке-

донија“, што значи дека и со овој закон се утврдуваат 

надоместоци кои исто така се приход на Буџетот на Ре-

публика Македонија. 

Од друга страна приредувањето на игрите на среќа 

и забавните игри е ПРАВО на Република Македонија. 

Дел од видовите на игрите на среќа и забавните игри 

Република Македонија САМОСТОЈНО ги приредува 

(Пример Лотариски игри на среќа и др.), додека право-

то на организирање на останатите игри на среќа и за-

бавните игри Република Македонија ГО ПРЕНЕСУВА 

со издавање на лиценца на ТД или ТП.  

Државата, поради преносливото право, во догово-

рените односи со лиценцираните друштва во законска 

рамка поставува услови предвидени со повеќе одредби, 

а особено условите опфатени со алинеи 8 и 9 од ставот 

2 на членот 12 од Законот за филмската дејност. 

Филм и филмска дејност е од посебен интерес на 

Република Македонија. Со филмската дејност се афир-

мира историјата, културата и другите вредности на Ма-

кедонија кои се од национален интерес. Со национал-

ниот интерес се поттикнува создавање на домашна 

сцена, учество на меѓународни филмски фестивали и 

манифестации, поттикнување на образовни, едука-

тивни, културни, историски, туристички програми пре-

ку кои се унапредува филмската култура а во целина се 

афирмира националниот интерес на Република Маке-

донија. 

Со укинувањето на оспорените членови се оневоз-

можува непречено афирмирање на Република Македо-

нија и нејзините вредности и се нанесува огромна ма-

теријална и морална штета врз јавниот и националниот 

интерес на државата.  

Со филмската дејност, а особено со документарни-

те и со други видови на филмови се афирмираат при-

родните богатства, добрата од општа употреба, предме-

тите и објектите од особено културно и историско зна-

чење и дека нашата држава афирмира и гарантира заш-

тита, унапредување и збогатување на историското и 

уметничкото богатство на Македонија и на сите заед-

ници во Македонија, што е во согласност со член 56 од 

Уставот на Република Македонија, каде наведените 

вредности се добра од општа употреба и уживаат по-

себна заштита.  
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Исто така во повеќе држави во светот, филмската 

дејност се финансира и од алтернативни извори на 

средства, меѓу кои и од игри на среќа, лотарии итн.  

Нашиот Законот за филмска дејност е подготвен, 

имајќи ги предвид и компаративните искуства од дру-

гите земји, особено во Европа, каде поради ограниче-

ните буџетски средства за финансирање на филмската 

дејност, се утврдени законски модели за нејзино фи-

нансирање, покрај средствата од државата и од други 

извори на средства. 

На пример, филмските фондови да се финансираат 

покрај со буџетски средства и со средства од алтерна-

тивни извори е потврден модел кој постои во сите ев-

ропски држави. Според анализите направени од Европ-

ската Аудиовизуелна Опсерваторија во повеќе европ-

ски држави кои имаат национални филмски институ-

ции (фондови), освен јавни извори користат и други из-

вори на средства, што упатува на потврдата за ваков 

модел на финансирање и во Република Македонија. 

Согласно со анализите на Европската Аудиовизуел-

на Опсерваторија, во 2009 год. структурата на приходи 

кои се обезбедуваат од другите фондови е следната: 

- Државни извoри на средства 46% 

- Надоместок од приходот на телевизиите 32% од 

кои 27% се по основ на задолжителна уплата на надо-

месток, а 5% се по основ на доброволни придонеси од 

телевизиите. 

- Надоместоци од киноприкажување 10% 

- Надоместоци од изнајмување на филмови 4% 

- Надоместоци од лотарија 4% 

- Право на учество во добивка 1% 

- Други приходи 2% 

Тргнувајќи од компаративните искуства, но имајќи 

го предвид и нашиот правен и економски систем, во 

Законот за филмска дејност е разработен соодветен мо-

дел на финансирање на Агенцијата за филм на Репуб-

лика Македонија компатибилен со странските компа-

ративни искуства за оваа област, а со цел заштита на 

јавниот и националниот интерес и афирмирање на це-

локупните вредности на државата. 

Од наведените причини, а врз основа на изнесената 

анализа на уставните и законски одредби, сметам дека 

член 12 став 1 алинеите 8 и 9 и член 63 став 3 од Зако-

нот за филмската дејност („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.82/2013, 18/2014, 44/2014 и 

129/2015) се во согласност со одредбите од член 8 став 

1 алинеја 3, член 9, член 30 став 3, член 51, член 55 

став 2 и член 56 од Уставот на Република Македонија. 

Имајќи го предвид горенаведеното, согласно член 

25 став 6 од Деловникот на Судот го издвојувам своето 

мислење од донесената одлука за укинување на наведе-

ните одредби од Законот. 

 

 Судија  

 на Уставниот суд на Република 

 Македонија, 

 Сали Мурати, с.р. 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1552. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15 и 6/16), член 26 став 4 од Законот за де-
визното работење („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 14 од Од-
луката за начинот на вршење на платниот промет со 

странство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 42/11), гувернерот на Народната банка на Ре-
публика Македонија донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА  

НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ  

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот 

промет со странство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 78/11, 156/11, 58/12, 173/12 51/13, 
144/13, 186/13, 96/14, 125/14, 19/15 и 106/15), во точка 
28 став 1 алинеја 5 точката се заменува со точка и за-

пирка и се додаваат нови алинеи 6 и 7, коишто гласат: 
„- наплата врз основа на продажба на хартии од 

вредност, во случај на  поврзување и спојување на Ма-
кедонската берза за хартии од вредност со други стран-
ски берзи (портфолио-инвестиции): договор со „СЕЕ 
линк“ ДОО Скопје, како и еден од следниве четири до-
кументи - извод од сметка за сопственост на хартии од 

вредност издаден од соодветниот странски депозитар, 
или извештај за продажба на хартии од вредност изда-
ден од овластен учесник на странската берза, или дого-
вор за чување хартии од вредност (старателски услуги) 
склучен меѓу резидент и домашна банка/брокерска 
куќа, или договор за управување со портфолио (сред-
ства) склучен меѓу резидентот и банка/брокерска 
куќа/друштво за управување со инвестициски фондови; 

- наплата врз основа на дивиденди, камати и други 
приноси од хартии од вредност, при вложувања на рези-
денти во случај на поврзување и спојување на Македон-
ската берза за хартии од вредност со други странски берзи 
(портфолио-инвестиции): извод од сметка за хартии од 
вредност издаден од соодветен странски депозитар или 
известување/документ за исплатена дивиденда, камата 

или други приноси од хартии од вредност.“ 
2. Во точка 41 став 1 алинеја 12, точката на крајот 

од последната реченица се заменува со точка и запирка 
и се додава нова алинеја 13, којашто гласи: 

„ - за вложување во хартии од вредност на странски 
берзи со кои  Македонската берза за хартии од вред-
ност склучила договор за поврзување и спојување 

(портфолио-инвестиции): договор со „СЕЕ линк“ ДОО 
Скопје.“ 

3. Ова упатство влегува во сила на денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
У бр. 10939  

25 март 2016 година Гувернер, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 



 Стр. 58 - Бр. 58                                                                                         28 март 2016 
 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1553. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 43 од  Законот за енергетика („Службен весник на 

РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/15, 

33/15, 192/15, 215/15 и 06/16) и член 45 од Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), 

постапувајќи по барањето на Друштво за трговија со 

електрична енергија СЕНТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, на 

седницата одржана на 24.3.2016 година донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ  

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија издадена со Одлука УП 1 

бр. 07-05/15 од 2.3.2015 година, („Службен весник на 

РМ“ бр. 32/2015) на Друштво за трговија со електрична 

енергија СЕНТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, се менува поради 

промена на седиште. 

2. Изменетата лиценца е прилог 2 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-05/15  

24 март 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

        Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија со електрична енергија СЕН-

ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје  со седиште на адреса ул. Мир-

че Ацев бр.2, кат 3/1  Скопје - Центар 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на издавање на лиценцата:  

2.3.2015 година  

4. Датум до кога важи лиценцата:  

2.3.2025 година  

 

5. Евидентен број на издадената  лиценца:  

ЕЕ – 228.10.1/15.02/16 

 

6. Број на деловниот субјект - 6994970 

          

7. Единствен даночен број - 4080014547825 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазарните правила, мрежните правила 

за пренос на електрична енергија и мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-

лата за доделување на прекуграничните преносни капа-

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

носта 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-

вање на соодветни договори за купување и продажба 

на електрична енергија  и договори за закупување на 

преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

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

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 
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своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-

те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-

носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-

ги, согласно превземените обврски за потрошувачите 

кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

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

бота; 

 

12. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција  

  Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

-  да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

   Изменување и продолжување, како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на оваа 

лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од За-

конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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1554. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 

член 43 од  Законот за енергетика („Службен весник на 

РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/15, 

33/15, 192/15, 215/15 и 06/16) и член 45 од Правилни-

кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 

(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11 78/13 и 33/15), по-

стапувајќи по барањето на Друштво за трговија со 

електрична енергија АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДО-

ОЕЛ Скопје, на седницата одржана на 24.3.2016 година 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ  

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трго-

вија со електрична енергија издадена со Одлука УП 1 

бр. 07-213/13 од 20.12.2013 година („Службен весник 

на РМ“ бр. 182/2013) на Друштво за трговија со елек-

трична енергија АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ 

Скопје, се менува поради промена на седиште. 

2. Изменетата лиценца е прилог 2 на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-213/13  

24 март 2016 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

               

Прилог 1 

 

ЛИЦЕНЦА  

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Име и седиште на носителот на лиценцата 

Друштво за трговија со електрична енергија АЛ-

ПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, ул. Мирче 

Ацев бр. 2, кат 3 Скопје - Центар, Република Македо-

нија 

 

2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата  

Трговија со електрична енергија  

 

3. Датум на менување на лиценцата:  

20.12.2013 година  

 

4. Датум до кога важи лиценцата:  

20.12.2023 година  

5. Евидентен број на издадената/изменетата  ли-

ценца:  

ЕЕ - 13.10.1/06/2/13/3/16 

 

6.  Број на деловниот субјект – 6085393 

 

7.  Единствен даночен број – 4030006583904 

 

8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 

енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-

ја од земјата и од странство, заради продажба на други 

трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот 

и операторите на дистрибутивните системи како и про-

дажба на купувачи во странство согласно член 81 од 

Законот за енергетика. Трговецот во својство на снаб-

дувач може да продава електрична енергија и на потро-

шувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно 

учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во 

пазарните правила. 

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога 

врши прекугранични трансакции на електрична енер-

гија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи 

е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен 

и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги 

во согласност со пазарните правила, мрежните правила 

за пренос на електрична енергија и мрежните правила 

за дистрибуција на електрична енергија како и Прави-

лата за доделување на прекуграничните преносни капа-

цитети. 

 

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

носта 

    Енергетската дејност трговија со електрична 

енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку 

склучување на соодветни договори за купување и про-

дажба на електрична енергија  и договори за закупува-

ње на преносен и/или дистрибутивен капацитет.  

      

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  

Енергетската дејност трговија со електрична енер-

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

та територија на Република Македонија и странство. 

 

11. Услови и начин на извршување на обврските 

на носителот на лиценцата  

Носителот на лиценцата е должен да: 

- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните дого-

вори;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во случаите кога врши 

прекугранични трансакции на електрична енергија за 
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своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежни-

те правила за пренос на електрична енергија и мрежни-

те правила за дистрибуција на електрична енергија ка-

ко и Правилата за доделување на прекуграничните пре-

носни капацитети; 

- работи во согласност со правилата за пазар на 

електрична енергија во однос на доверливоста и обе-

мот на снабдување, со цел да се исполнат обврските 

кон купувачите;  

- ги исполни барањата за финансискo обезбедувањe 

утврдени со пазарните правила; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 

електричната енергија кога е во својство на снабдувач 

на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самос-

тојно учество на пазарот на електрична енергија, сог-

ласно пазарните правила, како и за обезбедениот пре-

носен и дистрибутивен капацитет и регулираните услу-

ги, согласно превземените обврски за потрошувачите 

кога врши прекугранични трансакции; 

- достави во определен рок до операторот на паза-

рот на електрична енергија информации за количините 

на електрична енергија и соодветниот временски рас-

поред од сите договори за купoпродажба на електрична 

енргија како и соодветните договори за прекугранични 

трансакции низ преносната мрежа во согласност со па-

зарните правила; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-

сија за енергетика, по нејзино барање, информации и  

извештаи за своите трансакции и деловни активности 

при продажбата на електрична енeргија во својство на 

снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат усло-

вите за самостојно учество на пазарот на електрична 

енергија, утврдени во пазарните правила; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-

си и општи акти на Република Македонија, а особено 

оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 

со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, 

заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-

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

бота; 

 

12.  Обврска за  одвоена сметководствена еви-

денција  

  Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 

поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 

кои се уредува сметководственото работење на прет-

пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 

обезбедат информации за средствата, обврските, капи-

талот, приходите и расходите со  резултатите од рабо-

тењето, како и паричните текови на претпријатието, ка-

ко и  

-  да обезбедува консолидирани финансиски извеш-

таи. 

13. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-

та година да доставува Годишен извештај за работење-

то во претходната година (извештајна година), кој осо-

бено треба да содржи: 

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 

главнината, извештај за паричните текови, применети-

те сметководствени политики и други објаснувачки бе-

лешки подготвени во согласност со важечката законска 

регулатива;  

 

14. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 

дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 

- информации за испорачаните количини на елек-

трична енергија според купопродажните договори, сог-

ласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца; 

- испорачаните количини на електрична енергија да 

се доставуваат на квартално, но оддвоени по месеци; 

- известувања за сите околности, настани и промени 

кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 

вршењето на енергетската дејност трговија со елек-

трична енергија; 

- како и други промени во работењето согласно 

правилникот. 

 

15. Обврска за овозможување на пристап до де-

ловните простории и непосреден увид во докумен-

тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи 

непосреден увид во целокупната документација која 

што се однесува на вршењето на енергетската дејност 

за која што е издадена лиценцата, во согласност со 

Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности. 
 
16. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 

лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 

престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-

ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-

нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности. 

 

17. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 

комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-

ности.  
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